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УСТАВ 

НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД 

Към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА 

  

Статус 

Чл. 1. (1). На основание на чл. 19 ГПК и чл.4 ЗМТА към Българската Асоциация на 

Микропредприятията се създава Арбитражен съд  

(2). Арбитражният съд е независима, доброволна правораздавателна институция, която решава 

граждански и търговски спорове. 

(3). Седалището на Арбитражния съд е в град София.  

(4). Функционалното и административно-техническото обслужване на Арбитражния съд се 

осъществява от Българската Асоциация на Микропредприятията.  

 

Компетентност  

Чл. 2. (1). Арбитражният съд разрешава граждански и търговски спорове, както и спорове за 

попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, 

ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение. 

(2). Страни по дела, разглеждани от Арбитражния съд, могат да бъдат български и 

чуждестранни физически лица, юридически лица и търговци. 

(3). Страни по дела пред Арбитражния съд към Българската Асоциация на 

Микропредприятията могат да бъдат и държави, общини или учреждения, ако делото има за 

предмет граждански или търговски спор.  

(4). Споровете се разглеждат съобразно Правилника за организацията и дейността на 

Арбитражния съд към Българската Асоциация на Микропредприятията. 

  

Структура 

Чл. 3. (1). Арбитражният съд се състои от Председател, Председателски съвет, арбитри и  

Секретар. 

(2). Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез един арбитър или в  

състав от трима арбитри.  

 

Председател 

Чл. 4. (1). Председателят на Арбитражния съд към Българската Асоциация на 

Микропредприятията осъществява оперативното ръководство на Арбитража.  

(2). За Председател на Арбитражния съд към Арбитражния съд към Българската Асоциация на 

Микропредприятията се избира юрист със 15 годишен юридически стаж, който притежава 

професионални и делови качества и има поне 5 годишен стаж като арбитър. 

(3). Председателят на Арбитражния съд се избира от Управителния съвет на Българската 

Асоциация на Микропредприятията за срок от 5 години, без ограничение в броя на мандатите.  

 

Правомощия на Председателя на Арбитражния съд 

Чл.5 (1).Председателят на Арбитражния съд: 

а. представлява Арбитражния съд; 

б. взема решения по организационни въпроси на съда и координира работата на  

Председателския съвет и секретариата; 

в. определя членове на арбитражни състави в случаите, посочени в Правилника за 

организацията идейността на Арбитражния съд. 

г.свиква заседание на Председателския съвет и на Арбитражната колегия; 

д.отчита дейността на Арбитражния съд пред Арбитражната колегия и пред  

Управителния съвет на Българската Асоциация на Микропредприятията. 

(2). При отсъствие от страната или при невъзможност да изпълнява функциите си 

Председателят на Арбитражния съд писмено упълномощава арбитър от списъка на арбитрите, 

който да го замества.  
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(3). Председателят на Арбитражния съд  може да бъде арбитър по дела, възложени на 

Арбитражния съд, само в случаите в които е избран от посочените от страните арбитри за 

председател на решаващия състав. 

(4) Председателят на Арбитражния съд се освобождава от Управителния съвет на Българската 

Асоциация на Микропредприятията преди изтичане на мандата му в следните случаи: 

а. по негово искане; 

б. при смърт и поставяне под запрещение; 

в. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца ; 

г. при съществени системни нарушения на Устава или Правилника за организацията и 

дейността на Арбитражния съд; 

 

Председателски съвет 

Чл.6. (1). Председателският съвет на Арбитражния съд се състои от Председателя на съда и 

двама членове-арбитри, които се избират от Управителния съвет на Българската Асоциация на 

Микропредприятията по предложение на Председателя на Арбитражния съд. 

(2). Членовете на Председателския съвет се избират за срок от 5 години, без ограничение в броя 

на мандатите.  

(3). Председателският съвет: 

а. обобщава практиката на Арбитражния съд и я обнародва в специализирани издания  

и на сайта на Българската Асоциация на Микропредприятията; 

б.организира обучението на арбитрите и повишаването на тяхната квалификация; 

в.организира изпълнението на решенията на арбитражната колегия и на УС на БАМ; 

г .взема други решения относно дейността на съда. 

(4). Решенията на Председателския съвет се оформят в протокол. 

 

Арбитри 

Чл. 7. (1). Статус на Арбитър към Арбитражния съд към Българската Асоциация на 

Микропредприятията се придобива след вписване в списък на арбитрите.  

(2). Арбитър към Арбитражния съд към Българската Асоциация на Микропредприятията може 

да бъде юрист, който притежава необходимите професионални и морални качества и отговаря 

на следните условия: 

а. има 5 годишен юридически стаж; 

б. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и срещу него няма 

предварително производство за такова престъпление; 

в. притежава необходимите знания по търговското и гражданското право;  

 г. не е лишаван от право да упражнява определена юридическа професия или дейност.  

 

Списък на арбитрите  

Чл.8 (1). Вписването в списъка на арбитрите се извършва от Секретаря на Арбитражния съд 

след решение на Управителния съвет на БАМ, взето с обикновено мнозинство от 

присъствуващите на заседанието. 

(2). Кандидатът за арбитър попълва заявление, с която заявява желанието си да бъде вписан в 

списъка на арбитрите и съответствие с условията по чл. 7, ал. 2 от  Устава.  

(3). В списъка се посочват името на арбитъра, неговата длъжност или професия, научна степен 

или звание, специалност, юридическия стаж, адрес за кореспонденция и телефон.  

(4). Списък на арбитрите се обнародва на сайта на Арбитражния съд и се предоставя на всички 

заинтересовани.  

 

Права и задължения на арбитрите 

Чл. 9. (1). Арбитрите не са представители на страните и са длъжни да бъдат независими и 

безпристрастни при решаване на делата, по които са избрани или посочени.  

(2). Арбитрите не могат да оказват правна помощ на страните по делата, в решаването на които 

участвуват като част от решаващия състав.  
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(3). Арбитрите са длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, с конфидициален характер, 

станали известни по повод на делата в които участват.  

(4). Арбитрите подписват декларация за съгласието си да участвуват в конкретното дело, като 

декларират обстоятелствата, които биха могли да породят основателни съмнения за тяхната 

безпристрастност или независимост. Екземпляр от декларацията се прилага към делото.  

 

Заличаване на арбитри 

Чл.10. (1). Арбитърът се заличава от списъка на Арбитражния съд в случаите на смърт, 

поставяне под запрещение или по молба, с едномесечно предизвестие. 

(2). Арбитър може да бъде заличен от списъка на Арбитражния съд с решение на Управителния 

съвет на БАМ, взето с обикновено мнозинство от присъствуващите на заседанието, и в 

следните случаи:  

а. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца; 

б.когато с дейността си уронва престижа на Арбитражния съд; 

в. когато е осъден за умишлено престъпление от общ характер; 

г. когато бъде лишен от право да упражнява юридическа професия или дейност; 

д. е декларирал неверни обстоятелства с декларацията по чл.9.  

(3). Заличаването се извършва Секретаря на Арбитражния съд, като арбитърът довършва 

производството по висящите делата, в чийто състав е избран.  

(4). В случаите на обективна невъзможност, смърт и поставяне под запрещение, председателят 

на Арбитражния съд уведомява страната и я поканва да посочи нов арбитър в подходящ срок. 

Ако в посочения срок страната не стори това, новият арбитър се назначава от Председателя на 

Арбитражния съд. 

 

Арбитражна колегия 

Чл. 11. (1) Председателят на Арбитражния съд, членовете на Председателския съвет и 

арбитрите образуват Арбитражна колегия. 

(2) Арбитражната колегия: 

а. приема решения по основни въпроси от дейността на Арбитражния съд; 

б. обсъжда отчета на Председателя на съда и взема решение по него; 

в. обсъжда практиката на арбитражния съд по прилагането на законите и взема решение 

за нейното уеднаквяване.  

(3) Решенията на Арбитражна колегия относно прилагането на законите и уеднаквяване на 

практиката на съда са задължителни за арбитражните състави. 

(4) Арбитражната колегия се свиква поне веднъж годишно от Председателя на съда. 

Арбитражната колегия може да взема решения ако присъстват повече от половината от 

включените в списъка арбитри.  

(5) Решенията на Арбитражната колегия се приемат с обикновено мнозинство, оформят се с 

протокол, който се заверява от Председателя на съда и от секретаря. 

 

Секретариат 

Чл. 12. (1) За осигуряване административно-техническото обслужване на Арбитражния съд, 

Българската Асоциация на Микропредприятията назначава секретар, който организира 

деловодството, води протоколите от заседанията на арбитражните състави, подържа 

кореспонденцията на съда и осъществява помощните дейности, съгласно Правилника за 

организацията и дейността на съда.  

(2) Секретаря е на щат към Българската Асоциация на Микропредприятията. 

 

Имущество 

Чл. 13.(1) Имуществото на Арбитражния съд се формира от арбитражните такси и други 

разноски по делата, който съдът разглежда и представлява обособена част от имуществото на 

Българската Асоциация на Микропредприятията. 
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(2) Арбитражните такси и другите разноски по делата се внасят по специално открити сметки 

на Българската Асоциация на Микропредприятията.  

(3) Оперативното ръководство на Българската Асоциация на Микропредприятията се 

разпорежда със постъпилите суми от арбитражниге производства за нуждите и издръжката на 

Арбитражния съд.  

(4) Председателят на съда и арбитрите от решаващия състав по конкретно дело получават 

възнаграждение, определено с тарифата за арбитражните такси.  

 

Актове 

Чл. 14.Уставът на Арбитражния съд, Правилникът за организацията и дейността на 

Арбитражния съд, и Тарифата за арбитражните такси се приемат, изменят и допълват от 

Управителния съвет на Българската Асоциация на Микропредприятията. 

 

Център по медиация 

Чл.15 (1) С решение на Управителния съвет на Българската Асоциация на Микропредприятията 

към Арбитражния съд се създава Център по медиация за извънсъдебно доброволно 

разрешаване на правни спорове чрез постигане на споразумение. 

(2) Статутът на Центъра по медиация се уреждат с Устав, а организацията на неговата дейност 

с Правилник и Тарифа за таксите. 

(3) Уставът и Правилникът се приемат от Управителния съвет на Българската Асоциация на 

Микропредприятията.  

 

Настоящият устав е приет на заседание на УПРАВИЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА 

АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА проведено на 20.02.2014г. съгласно Протокол 

№ 17/20.02.2014 г. 

 

   


