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Устройствен правилник 

на  

Постоянния арбитражен съд  

при Германо-българската индустриално-търговска камара  

 

Член 1. Статут и структура 

(1) Към Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) се създава 

Постоянен арбитражен съд („Постоянен арбитражен съд”).  

(2) Постоянният арбитражен съд е независима правораздавателна институция, 

разглеждаща спорове съгласно приетия Правилник на Постоянния арбитражен съд 

(„Правилник“) и приложимите разпоредби на Закона за международния търговски 

арбитраж, която не непритежава самостоятелна юридическа правосубектност и е 

учредена чрез решение на Управителния съвет на ГБИТК. 

(3) Постоянният арбитражен съд се състои от Президиум, Секретариат, както и Aрбитражна 

колегия, състояща се от всички арбитри, включени в утвърден списък с арбитри. 

(4) Президиумът ръководи Постоянния арбитражен съд  

Член 2. Президиум 

(1) Президиумът на Постоянния арбитражен съд ("Арбитражният президиум") се състои от 
Председател, двама Заместник–председатели и двама членове, избирани за период от 
3 /три/ години от Управителния съвет на ГБИТК, които ръководят Постоянния 
арбитражен съд и осигуряват организацията, дейността и нормалното му 
функциониране. С решение на Управителния съвет на ГБИТК мандата на всеки от 
членовете на Президиума може да бъде предсрочно прекратен.  

 
(2) Арбитражният президиум взема всички решения относно организацията, дейността и 

функционирането на Постоянния арбитражен съд, доколкото същите не попадат в 
компетентността на Управителния съвет (УС) на ГБИТК съгласно настоящия 
Устройствен правилник и останалите актове, регламентиращи дейността на Постоянния 
арбитражен съд. Решенията на Арбитражния президиум се вземат с обикновено 
мнозинство. 

 
(3) Членове на Арбитражния президиум могат да бъдат както арбитри, посочени в списъка 

с арбитрите, одобрен от УС на ГБИТК, така и служители и други лица, заемащи 
ръководни функции в ГБИТК.  

 
(4) Решенията на Арбитражният президиум се вземат с обикновено мнозинство от всички 

присъстващи. Арбитражният президиум взема решения при наличието на поне 3 (трима) 
от неговите членове. 

 
В случай, че решението касае член на Президиума, същият не участва в гласуването; 
гласът на Председателя на Арбитражния президиум е решаващ в случай, че 
гласуването завърши с два на два гласа.  

 
(5) Арбитражният президиум има следните функции:  
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1. взема решения относно общата дейност на съда; 

2. разглежда кандидатурите на арбитри, както и предлага на УС на ГБИТК тяхното 

включване в Списъка с арбитрите, както и прави предложения за заличаването на 

арбитри, които са нарушили правилата, уреждащи функционирането на арбитража, 

включително “Комплайънс“ кодекса за поведение, подали са заявления за заличаването 

им от Списъка с арбитрите, както и с действията си уронват престижа на Постоянния 

арбитражен съд; 

3. предлага на Арбитражната колегия обсъждане и приемане на решения за уеднаквяване 

на практиката на съда; 

4. изпълнява всички други функции, вменени му с Правилника на Постоянния арбитражен 

съд и настоящия Устройствен правилник. 

  

Член 3. Председател Постоянния арбитражен съд 

(1) Председателят на Постоянния арбитражен съд представлява съда, свиква и ръководи 

заседанията на Президиума, изпълнява неговите решения и отчита дейността на 

Постоянния арбитражен съд пред Управителния съвет на ГБИТК. По молба на 

заинтересована страна има право да продължава посочени в Правилника на 

Постоянния арбитражен съд процедурни срокове, както и изпълнява всички други 

функции, вменени му с Правилника на Постоянния арбитражен съд и настоящия 

Устройствен правилник.   

(2) Заместник–председателите изпълняват функциите на Председателя на Постоянния 

арбитражен съд, когато той им е възложил това или когато е  възпрепятстван да ги 

изпълнява. 

Член 4. Секретариат 

(1) Работата на Арбитражния президиум се подпомага от Секретариат на Постоянния 

арбитражен съд  ("Секретариат на арбитражния съд"). Секретариатът на арбитражния 

съд се състои от един или повече секретари, ръководени от Главен секретар,   които са 

служители на ГБИТК. При осъществяването на дейността си Секретариатът на 

арбитражния съд е подчинен на Арбитражния президиум и е длъжен да изпълнява 

неговите разпорежданията.  

(3) Секретариатът на арбитражния съд организира, ръководи и управлява деловодната 

система и електронния регистър на съда, като осигурява постоянен достъп на страните 

в арбитражното производството до тях, както и води постъпващата в съда 

документация и кореспонденция и извършва всички други действия, необходими за 

административно функциониране на съда при разглеждането на делата, вменени му с 

Правилника на Постоянния арбитражен съд и настоящия Устройствен правилник.   

 

Член 5. Арбитри и Арбитражна колегия  

(1) Постоянният арбитражен съд води списък на арбитрите. Списъкът с арбитри съдържа 

сведения за арбитрите относно образованието им, професионалните им квалификации 

и опит, владението на чужди езици, както и относно временно неупражняване на 

арбитражна функция, ако такова обстоятелство е налице. В списъка на арбитрите могат 

да бъдат включени само лица, които са пълнолетни и напълно дееспособни граждани, 

неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, имат необходимото 
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образование и професионален опит, както и разполагат с високи морални и етични 

качества. Преди включването им в Списъка с арбитрите, същите следва да са дали 

писменото си съгласие да бъдат включени в него, както и писмено са декларирали, че 

са запознати и приемат изцяло разпоредбите на „Комплайънс“ кодекса за поведение.   

(2) По предложение на Президиума Управителният съвет на ГБИТК определя с решение 

детайлно критериите, по които арбитър може да бъде включен или заличен от списъка с 

арбитри.  

(3) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции, като 

при назначаването си в определен арбитражен състав са длъжни да подадат до 

Секретариата нарочна декларация за независимост и липса на конфликт на интереси, в 

която се посочват всички обстоятелства, които могат да породят съмнения за тяхната 

безпристрастност. Препис от декларацията се връчва на страните.  

(4) Всички арбитри, включени в утвърдения от Арбитражния президиум списък с арбитри, 

образуват Арбитражната колегия на съда. Арбитражната колегия провежда ежегодни 

общи събрания, на които с обикновено мнозинство взима решения за уеднаквяване на 

практиката на съда, както и прави предложения за промяната на процедурните правила 

в Правилника и Тарифата за арбитражни такси и разноски.  

Член 6. Финансиране 

(1) Разходите за издръжката на Постоянния арбитражен съд са за сметка на ГБИТК.  

(2) Всички средства за арбитражни такси, депозити и разноски се заплащат по нарочна 

банкова сметка на Камарата. 

(3) Всички събрани административни такси за образуване на арбитражно дело се 

разпределят за покриване на административните разходи на Постоянния арбитражен 

съд.  

  

 

Настоящият Устройствен правилник е приет с Решение на Управителния съвет на ГБИТК 

от 27.11.2015г. и влиза в сила на 27.11.2015г., изменен на 15.06.2017  

 

 


