
Промени в Устава 2020 

Нов Устав с направените промени 

Чл.17. Индивидуалните членове имат следните права: 

1. да участват с право на глас в редовните конгреси на съюза в пропорция, определена от 

Управителния Съвет (УС)  на СФБ. 

2. да участват с право на глас в Общото събрание на клона и/или секцията, в който 

членуват; 

4. да избират и да бъдат избирани във всички ръководни органи на Съюза и/или Клона, в 

който членуват. 

7. да ползват намаление на таксата за право на участие в научни форуми, на които Съюзът 

е организатор и съорганизатор; пенсионерите да се освобождават от такса за правоучастие 

по решение на организационния комитет; 

 

Чл.18. Всеки член на Сдружението е длъжен: 

2. да изпълнява решенията на Конгреса, УСи Събранието на клона и/или секцията, в който 

членува; 

 

Чл.19. Освен в случая, разгледан в чл. 32, ал. 1, индивидуалните членове на СФБ се 

приемат от Ръководството на клон на Съюза или от Ръководството на УС на СФБ след 

изпълняване на визираните в чл. 16. на този устав изисквания и декларация за приемане на 

Устава на СФБ. Обявяват се на първото Общо събрание на клона или на първото заседание 

на УС.  

 

Чл.20. Индивидуалното членство в СФБ се прекратява: 

1. по желание на члена на СФБ; в този случай същият следва да уведоми писмено 

ръководството на клона или секцията, в които членува или Председателя на СФБ, и да 

върне членската си карта; 

 

Чл.21.  

(2) Решението за изключване се взема от Събранието на клона, в който членува лицето или 

от Управителния Съвет, по предложение на ръководството на клона, секцията или най-

малко на трима членове на Съюза. 

 

(4) В случай, че лицето, предложено за изключване не може да присъства, то може да 

депозира писмени обяснения, които следва да се разгледат и преценят преди вземане на 

решение за изключването. При неявяване и не представяне на писмени обяснения 

въпросът за изключване може да се постави на следващото събрание или заседание на УС 

и в отсъствие на лицето. 

 

Чл.27. 

(2) Основни негови поделения са клоновете на СФБ, към които могат да се образуват 

секции, по териториален, съсловен, тематичен или професионален принцип. Секция може 

да се образува и независимо от клон. 

 

Чл.29. Постоянни ръководни органи на СФБ между конгресите са УС и ЦКК. 



 

Чл.30. (1) Клоновете на СФБ са основна организационна единица на Съюза. Те се състоят 

от най-малко 10 члена и могат да се образуват на териториален, съсловен, тематичен или 

професионален принцип. 

 

Чл. 37  

4. свиква Събранието на клона поне веднъж годишно и се отчита пред него ежегодно. 

Финансовият отчет се изпраща за приемане и утвърждаване от УС на СФБ. 

 

Чл.41. (1) Секцията на СФБ се състои от най-малко 5 члена и се образува на териториален, 

съсловен, тематичен или професионален принцип по решение на Събранието на клона или 

на УС. 

(2) Секция може да се създаде и по инициатива на група членове. В този случай тя се 

утвърждава от Събранието на клона или от УС. 

(3) Секцията на СФБ има всички права, които клонът или УС ѝ делегира, с изключение на 

правото да избира делегати за Конгреса. Секциите, които не са образувани към клон могат 

да избират делегати за Конгреса на общото си събрание в пропорция, определена от УС на 

СФБ. 

(4) За дейността си секцията създава органи по начин и с права, определени от нея на 

базата на делегираните ѝ от клона на СФБ или от УС правомощия. 

(5) Върховен орган на секцията е Общото събрание. То се състои от всички членове на 

секцията. Свиква се поне веднъж годишно. 

(6) Ръководството на секцията се отчита пред Общото събрание ежегодно. Финансовият 

отчет се изпраща за приемане и утвърждаване от Клона или УС на СФБ. 

 

Чл.43. Върховен орган на Сдружението е Конгресът (Общо събрание на СФБ). 

 

Чл.44. (1) Конгресът се свиква поне веднъж на 3 години от УС по негова инициатива или 

по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако във втория случай УС в едномесечен 

срок не отправи писмена покана за свикване на Конгреса, той се свиква от съда по 

седалището на Сдружението въз основа на писмено искане на заинтересуваните членове 

или на упълномощено от тях лице. 

Чл.45. (1) Делегатите за Конгреса се избират по реда, определен в чл. 35, ал. 1, т. 3 и чл. 41, 

ал 3 на този Устав. Членовете на УС и ЦКК и Председателят на Редакционната колегия са 

делегати на Конгреса по право. 

чл.44. (3) Конгресът се свиква чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър и 

регистъра на ЮЛНЦ най-малко един месец преди деня на провеждането му. Същата обява 

трябва да се постави и на мястото за обяви в сградата, в която е адресната регистрация на 

СФБ. 

 

Чл.46. (1) 

4. избира с тайно гласуване и освобождава членовете на УС, на ЦКК, Председателя и 3-

мата Зам.-председатели на СФБ, както и Председателя на Редакционната колегия за срок 

от 3 години; 

6. приема бюджета и одобрява и приема годишния финансов отчет на СФБ; 



9. определя размера на членския внос на индивидуалните членове и минималната част от 

него (не повече от 1/3), която клоновете и секциите предоставят на разпореждане на 

Управителния съвет; 

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 7 и 10 не могат да се възлагат на други органи на 

Сдружението. Правата по ал. 1 т. 2 и 8 между два Конгреса се делегират на УС, а по т. 6, и 

9 на Пленум и подлежат на утвърждаване от Конгреса. 

 

Чл. 50. (3) 

6. одобрява и приема годишния финансов отчет на СФБ; 

 

 

Чл.51. (2) Управителният съвет се състои от Председател на СФБ, 3-ма Зам.-председатели, 

1 отговорен секретар (ръководство на УС на СФБ) и не повече от 25 члена. Броят на 

членовете се определя от Конгреса, избиращ УС, с явно гласуване. 

(3) Председателят на СФБ води заседанията на Управителният съвет и представлява СФБ 

във връзките му с физически и юридически лица, пред държавни и общински органи, 

обществени и частни организации, търговски банки, застрахователни институции, данъчна 

администрация. 

(4) В случай на отсъствие или трайна нетрудоспособност на Председателя, или други 

изключителни обстоятелства, Управителният съвет може да упълномощи някой от 

заместник-председателите или друг член от своя състав да изпълнява дейността му и да 

представлява СФБ. 

 

Чл.51. (5) В случай на отсъствие или трайна нетрудоспособност на някои от зам.-

председателите или отговорния секретар, или други изключителни обстоятелства, 

Управителният съвет може да упълномощи някой от членовете от своя състав да 

изпълнява дейността му. 

(6) Член на УС може да го напусне при прекратяване на индивидуалното си членство в 

СФБ при трайна нетрудоспособност или други изключителни обстоятелства. УС 

продължава дейността си в намален състав. При напускане на повече от 30% от членовете 

УС свиква Конгрес за избор на нов УС. 

 

Чл.52. 

3. координира дейността на клоновете и секциите; 

 

Чл.63. (1) СФБ, клоновете и секциите му набират средствата си от: 

 


