
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” 
 
 

У С Т А В 
 

 
ГЛАВА І 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 Чл.1. (1) НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” е автономна, 
неправителствена, неполитическа и доброволна организация, обединяваща физически и 
юридически лица на основата на обществения и професионален интерес, 
осъществяваща своята дейност в обща полза. 

(2) НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” е юридическо лице – 
сдружение с нестопанска цел за организиране и извършване на дейности, развиващи  
теорията и практиката в областта на безопасността и  охранителната дейност, свързана 
с опазване на имуществото, физическата неприкосновенност на личността и опазване 
на обществения ред. 

 
Чл.2. (1) НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” осъществява 

своята дейност въз основа на Конституцията, законите на Република България, този 
Устав, правилниците и решенията на ръководните си органи. 

(2) НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” е юридическо лице 
регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 
Чл.3. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” може да участва в 

създаването и да членува в местни и международни неправителствени организации и 
сдружения, осъществяващи дейности и имащи отношение към развитието на 
гражданското общество и областите, представляващи интерес за Съюза. 

 
Чл.4. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” осъществява 

своята дейност самостоятелно, както и координирано с държавните и общинските 
органи на управление и неправителствените организации. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ,  СЕДАЛИЩЕ  И  СРОК 

 
Чл.5. (1) Наименованието на сдружението е „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

“БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА”, което се изписва на български език. При съкращаване 
се изписва като „НСБО”. Наименованието на сдружението може да се изписва на 
английски език. 

(2) Седалището на НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” е в 
гр.София, район „Лозенец”, а адресът на управление е гр.София 1012, ул.”Богатица” № 
10-12. 

(3) НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” е сдружение без 
ограничение в срока за своето съществуване. 

 
ГЛАВА ІІ 

ОСНОВНО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 



Чл.6. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” има 
предназначение: 

1. Да привлича и обединява в своите организационни форми бивши и настоящи 
служители от структурите на НСО, МВР, МО и другите специални и специализирани 
служби на Република България, физически лица, притежаващи специализирани знания 
и умения в областта на безопасността и охранителната дейност, изтъкнати 
представители от областта на политиката, бизнеса, изкуството, културата и други 
области на обществения живот. 

2. Да създава творческа среда за съхраняване и развитие способностите на 
своите членове. 

3. Да съдейства за разпространяване и развитие опита на специалистите, 
профилирани в областта на охранителната дейност, свързана с опазване на 
имуществото, физическата неприкосновенност на личността и опазване на обществения 
ред. 

4. Да спомага за социалната адаптация на свои членове освободени от служба в 
структурите на НСО, МВР, МО и другите специални и специализирани служби на 
Република България, активно да съдейства и защитава с всички законни средства за 
справедливо решаване на социалните им и битови проблеми. 

5. Да създава условия и съдейства за поддържане на гражданския мир като 
обединява, сплотява и оказва помощ на семействата на действащи служители и 
служители от резерва, както и на техните наследници. 

6. Да пропагандира сред младежите предимствата, възможностите и 
достойнствата на войнските професии и да формира у тях желание за професионална 
реализация. Да работи за гражданското и патриотично възпитание на подрастващите 
като стимулира физическото, психическото и интелектуалното им усъвършенстване. 

7. Да подпомага държавните органи и общинските власти при решаване на 
специфични задачи свързани със сигурността на гражданите, на охранителната 
дейност, свързана с опазване на имуществото, физическата неприкосновенност на 
личността и опазване на обществения ред. 

8. Да спомага за развитието и утвърждаването на общочовешките духовни 
ценности в обществото и  съдейства за опазването на гражданския мир. 

 
Чл.7. За постигане на целите си, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И 

ОХРАНА”  прилага следните основни средства: 
1. Разработва и приема проекти, планове и дългосрочни програми за 

популяризиране, разпространяване и развиване дейността на сдружението. 
2. Разработва и защитава пред държавните органи стратегии, концепции и 

анализи, предложения и становища по действащи нормативни актове, проекти за нови 
нормативни актове, свързани с националната сигурност, безопасността, охраната и 
опазването на обществения ред, личността и имуществото на гражданите. 

3. Изготвя, утвърждава и разпространява по места основната организационна и 
методологична документация свързана с дейността /програми, правилници, наредби, 
инструкции, бюлетини и др.п./. 

4. Съдейства, подпомага и организира развиването на приложна научна дейност 
като провеждане на специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна 
информация, издаване на научна литература, периодичен печат и други подобни във 
връзка с достигане на основните си цели. 

5. Експериментира, организира и въвежда модели за прилагане на 
специализирани умения и знания в различни области на обществената практика. 



6. Провежда курсове за квалификация и преквалификация. Препоръчва и 
спомага за назначаване на свои членове на подходящи длъжности, ако отговарят на 
законовите и специфични изисквания. 

7. Съдейства за повишаване на професионалните и мениджърски познания и 
умения на членовете на Съюза, организира и провежда научно – практически форуми и 
курсове за развитие на капацитета на членовете си и на всички, които се интересуват от 
дейността на Съюза. 

8. Провежда обучение и подготовка на подрастващите, организира и 
осъществява прояви като празници, прегледи, конкурси, спортно – приложни 
състезания, турнири и др.п. 

9. Организира и участва в международното сътрудничество със сродни 
организации и съдейства за участието на своите членове в международни прояви и 
форуми. 

10. Организира и провежда прояви със спомагателен и обслужващ характер, 
съдействащи за достигане на основните цели на Съюза. 

11. Друга допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната 
дейност на Съюза. 

 
ГЛАВА ІІІ 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 

Чл.8. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” е организация за 
осъществяване на дейности за развитие в обща полза на теорията и практиката на 
специфична подготовка и дейности, в областта на безопасността и охраната, свързани с 
опазване на имуществото, физическата неприкосновенност на личността и опазване на 
обществения ред.  

 
Чл.9. (1) За достигане на основните си цели, НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ 

“БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА” извършва свързана с тяхното осъществяване 
допълнителна стопанска дейност, като: издателска и разпространителска дейност на 
литература, периодични издания, справочници, наръчници и др. под.; продуцентска и 
импресарска дейност; агенство и мениджмънт на кариерата; консултантска дейност и 
предоставявен на информация в областта на правото, програми и проекти; оказване на 
специализирана експертна помощ; организиране и провеждане на изложения, 
семинари, конференции, курсове, обучения и практически форуми; отдаване на вещи, 
движимо и недвижимо имущество под наем; реализация на стоки и услуги свързани с 
повишаване квалификацията на своите членове. 

(2) Приходите от дейностите по предходната алинея се използват за 
финансиране на дейности за осъществяване на основните цели на Съюза. 

 
ГЛАВА ІV 

Ч Л Е Н С Т В О 
 

Чл.10. (1) Член на НСБО може да бъде всяко дееспособно физическо и 
юридическо лице, което приема основните цели на Съюза, Устава му, решенията на 
ръководните му органи и плаща редовно членски внос. 

(2) Членството в Съюза е доброволно, лично и непрехвърлимо. 
(3) При осъществяване на членството не се изискват имуществени вноски. 
 
Чл.11. (1) Членовете на НСБО биват редовни и почетни. 



(2) Редовни членове са тези, които ефективно членуват в Съюза и участват 
активно в дейността му. 

 
Чл.12. Статут на редовен член на НСБО се придобива след подаване на писмено 

заявление по образец до Управителния съвет на Съюза и приемане по реда на този 
устав. 

  
Чл.13. (1) Редовни членове се приемат в състава на НСБО на заседание на 

Управителния съвет с абсолютно мнозинство (единодушие). Кандидатът за член на 
Съюза може да бъде поканен да присъства лично на заседанието и да участва в 
събеседване.  
 

Чл.14. (1) Членството на редовните членове на НСБО се прекратява при 
напускане, изключване, смърт, съдебно прекратяване на юридическото лице, както и 
при прекратяване на сдружението. 

(2) Напускането на Съюза става с писмена молба подадена един месец 
предварително, адресирана до Управителния съвет. Ако за този един месец молбата не 
бъде оттеглена напускането става окончателно. 

(3) Изключването от НСБО се налага в следните случаи: 
а) когато е получено членство в Съюза по неправомерен начин. 
б) при неплащане на членския внос в определения срок и просрочването е 

повече от 12 календарни месеца. Наказанието не се налага, ако е отправена молба до 
УС на НСБО за отсрочване и той е дал съгласието си за това. 

в) при нарушаване на Устава, правилниците и констатирани действия срещу 
интересите и престижа на Съюза. 

(4) Решение за изключване на даден член се взима от Управителния съвет и се 
утвърждава от Общото събрание на Съюза с обикновено мнозинство, а при влязла в 
сила присъда за умишлени престъпления – изключването става автоматично. 

 
Чл.15. (1) Редовните членове на НСБО заплащат годишен членски внос. 

Размерът на членския внос се определят с решение на Общото събрание на Съюза. 
 
Чл. 16. (1)  Почетни членове са физически лица със заслуги към обществото, 

дейността на Съюза и особен личен принос в работата му.  
(2) Почетни членове  се удостояват с този статут по ред определен  от 

Управителния съвет на Съюза и със съгласието на лицето. 
(3) Почетните членове участват по право в заседанията на Общото събрание на 

съюза и имат членските права на този устав, съгласно решението на Управителния 
съвет на Съюза, с което им се предоставя статут на почетен член. 

(4) Отнемането на статут на „почетен член” на НСБО става с решение на 
Управителния съвет. 

(5) Почетни членове не заплащат членски внос. 
 

ГЛАВА V 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 
 
Чл.17. Всеки редовен член на НСБО има следните права: 
(1) Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Съюза и в състава на 

помощните органи. 



(2) Свободно да излага вижданията си и да предлага приемането на решения от 
органите на Съюза по проблемни въпроси, които са в интерес на Съюза и членовете му. 

(3) Да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на    
Съюза и неговите членове.  

(4) Да бъде информиран за дейността на Съюза. 
(5) Да се ползва от услугите, предоставяни от Съюза. 
(6) Да участва в мероприятия, организирани от Съюза. 
(7) Да бъде изслушван лично при вземане на решения за налагане на 

дисциплинарни наказания. 
(8) Да бъде удостояван с награди и други отличия за активна съюзна дейност. 
(9) Да получава възнаграждение за положения личен труд в дейността на Съюза 

(без действащите служители). 
(10) Да се ползва от имуществото на Съюза и от резултатите от дейността му. 
(11) Да се ползва от социалните и битови условия, създадени от НСБО и от 

наличната му материално-техническа база. 
 

Чл.18. Всеки редовен член на НСБО има следните задължения: 
(1) Да спазва Устава на Съюза и другите нормативни документи, създадени въз 

основа на него и изпълнява решенията на ръководните органи. 
(2) Да съдейства активно за постигане целите на Съюза и за издигане на неговия 

авторитет в страната и в чужбина. 
(3) Да участва в осъществяването на дейността на Съюза. 
(4) Да се съобразява с общата политика на Съюза. 
(5) Да заплаща редовно и в срок членския си внос, определен от Общото 

събрание. 
(6) Да притежава идентификационна карта, удостоверяваща членството му в 

Съюза. 
 

Чл.19. (1) Управителният съвет взема отношение към поведението на член на 
сдружението, с което се накърнява авторитета на НСБО или се увреждат неговите 
интереси. Предложения  за вземане на отношение от Управителния съвет могат да 
правят Председателят и членове на Управителния съвет. 

(2) С решението си по предходната алинея Управителния съвет може: 
- да обърне внимание на члена на сдружението; 
- да му отправи забележка; 
- да го отстрани временно от извършване на определени дейности; 
- да го изключи от Съюза. 
(3) Решенията на Управителния съвет за изключване на даден член могат да се 

обжалват с подаване на жалба до Общото събрание. 
(4) При прекратяване на членственото правоотношение, направените 

членски/имуществени и допълнителни вноски не се възстановяват от Съюза. 
 

ГЛАВА  VІ 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл.20. (1) Органите на управление на НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ 

“БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА”  са: 
а) Общо събрание; 
б) Управителен съвет; 
в) Председател; 



г) Контролен съвет; 
д) Помощни органи. 
(2) Мандатът на Управителния съвет и на Председателя  е 5 години. 
(3) До избора на нов състав на Управителния съвет и на нов Председател, 

старият състав продължава да упражнява правомощията си. 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 

Чл.21. Общото събрание е върховен орган на НСБО и се състои от всички 
членове на сдружението. 

Свикване на Общото събрание 
Чл.22. (1) Общото събрание се свиква от Председателя по негова инициатива, на 

2/3 от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението в 
населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния 
случай Председателят в едномесечен срок не свика Общото събрание, то се свиква от 
съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове 
или натоварено от тях лице. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(3) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 
воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в 
която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди 
насрочения ден. 

 
Кворум 
Чл.23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се 
явят. 

 
Гласуване 
Чл.24. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.  
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, 

отнасящи се до: 
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по 

съребрена линия – до четвърта степен , или по сватовство – до втора степен 
включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 
възпрепятства вземането на решения. 

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото 
събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

(4) Необходимото мнозинство за вземане на решения е:  
а) квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите за решения 

относно: 
- изменение и допълнение на Устава; 
- прекратяване на сдружението или преобразуването му; 
б) обикновено мнозинство – 50% + 1 от гласовете на присъстващите, за всички 

случаи извън посочените в буква „а”. 
 
Компетентност на Общото събрание  



Чл.25. Общото събрание: 
1. изменя и допълва Устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава Председателя и го освобождава от отговорност; 
4. избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; 
5. взема решение за участие в други организации; 
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
7. утвърждава изключването на членове; 
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
9. приема бюджета на сдружението и отчета  за изпълнението му; 
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 

закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 
13. взема и други решения, предвидени в Устава. 

 
Чл.26. (1) Председателят на Съюза и членовете на Управителния съвет се 

избират присъствено по реда на този Устав. 
(2) Председателят на Съюза, Управителния съвет и Контролния съвет се избират 

екипно и заедно в процедурата за избор.  
(3) За избрани в процедурата за избор на Председател, Управителен съвет и 

Контролен съвет се считат онези кандидати, които са избрани с явно гласуване и с 
обикновено мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите в началото на заседанието 
членове на Общото събрание. Не се допуска участие на един и същ кандидат в повече 
от един орган.  

(4) Избраният  Председател  предлага листата за членовете на Управителния 
съвет и Контролния съвет. Листата се гласува поименно при явно гласуване и с 
обикновено мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите в началото на заседанието 
членове на Общото събрание. При неизбиране на член от предложената листа, той се 
замества с нова кандидатура, предложена от Председателя. Предложението се гласува 
по реда на тази алинея. 

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
Чл.27. (1) Управителният съвет се състои  от нечетен брой членове, в това число 

Председател и двама заместник-председатели и се избира от Общото събрание по реда 
на този Устав. 

(2) Броят на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание 
и може да бъде от 5 до 25 членове. 

 
Чл.28. На първото си заседание Управителният съвет разпределя между 

членовете си функциите, правомощията и отговорностите по направленията на 
дейността на Съюза. 

 
Чл.29.  Управителният съвет (УС) осъществява методически и координационни 

функции и ръководи дейността на Съюза за периода между две Общи събрания. 
 
Чл.30. Управителният съвет: 

1. Приема правилник за своята дейност и правилници и наредби за отделни 
видове дейности на членовете на НСБО; 



2. Определя обема на компетенции на отделни свои членове; 
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
4. Разработва и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от 

компетенцията на Общото събрание; 
5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията 

на Устава; 
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
8. Утвърждава структури, определя реда и организира извършването на 

дейността на сдружението; 
9. Определя адреса на сдружението; 
10. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 
11. Приема и изключва членове, като за второто представя решенията си за 

утвърждаване от Общото събрание; 
12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не 

спадат в правата на друг орган; 
13. Изпълнява задълженията предвидени в Устава; 
14. Приема решения за организиране и провеждане на съюзни дейности от 

национален и международен мащаб; 
15. Приема правила за опериране с паричните средства на НСБО въз основа на 

предоставените му от Общото събрание правомощия; 
16. Взема решения за реда на придобиване или отчуждаване на недвижими 

имоти и вещни права върху тях; 
17. Дава статут “почетен член” и приема почетни членове. 

Чл.31. Управителният съвет води следната документация: 
 а) регистър на членовете и структурите. 
 б) протоколи от провежданите заседания на УС. 
 в) входящ и изходящ дневник. 
 г) счетоводна документация. 
 д) друга документация. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
 

Чл.32. (1)  За  Председател  на Съюза се избира физическо лице, което е 
доказало със своята дейност привързаността и способността си да работи за постигане 
целите му. 
 

Чл. 33.(1)Председателят на Съюза е Председател и на Управителния съвет на 
Съюза. Председателят на Съюза се избира от Общото събрание и може да бъде 
преизбиран без ограничение. 

(2)Председателят на Съюза има следните правомощия: 
- осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния 

съвет; 
- утвърждава структурата на управлението на Съюза, администрира 

службите на Съюза и назначава неговите служители; 
- координира връзките и организациите и структурите на Съюза и техните 

ръководства и се отчита пред Общото събрание на Съюза и текущо пред Управителния 
съвет; 

- предлага на Общото събрание на Съюза състава, заместник-председателите 
и броя на Управителния съвет и Контролния съвет на Съюза; 



- предлага на Управителния съвет на Съюза насоките и политиката на 
дейността и развитието на Съюза; 

- взема оперативни решения по въпроси, които не са от изричната 
компетентност на друг орган на Съюза; 

- Председателят при необходимост и по конкретен повод, може да 
упълномощава с нотариално пълномощно други длъжностни лица в Съюза, както и 
членове на Управителния съвет, да представляват НСБО 

 (3) Председателят на Съюза представлява същия пред държавните, 
обществените и съдебните органи, учреждения, организации в страната и чужбина и 
пред всички трети лица. 

(4) Председателят на Съюза назначава   Секретар на Съюза. 
(5) Всички официални документи подписани от него носят правни последици и 

не подлежат на утвърждаване от Управителния съвет, освен в случаите на 
разпореждане с недвижими имоти на Съюза и вещни права върху тях. 
 

КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ 
 

Чл. 34. /1/ Контролният съвет се състои от 3 физически лица, единият от които е 
Председател, избрани от Общото събрание на Съюза. 

/2/ Контролният съвет има следните правомощия: 
- следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на Съюза и на 

Управителния съвет на Съюза; 
- следи за спазване разпоредбите на Устава на Съюза от членовете и помощните 

органи на Съюза; 
- проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност на Съюза и се отчита 

пред Общото събрание. 
 

ПОЧЕТЕН СЪВЕТ 
 
Чл.35. (1) Почетният съвет (Председателство) се състои от членове, избрани 

пряко от Общото събрание по предложение на Управителния съвет с явно гласуване с 
обикновено мнозинство от присъстващите в началото на заседанието членове на ОС. 

(2) Членовете на Почетния съвет осъществяват представителни функции за 
координация дейността на НСБО с органите за държавно и общинско управление, с 
неправителствени организации от страната и чужбина. 

(3) Членовете на Почетния съвет участват в заседанията на Управителния съвет 
с право на съвещателен глас. 

 
ГЛАВА VІІ 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ 
 

Чл.36. (1) Към НСБО могат да се изграждат помощни органи с постоянен и 
временен характер. 

(2) Помощните органи с постоянен характер се създават и закриват с решение на 
Общото събрание на Съюза.  

(3) Помощните органи с временен характер се създават с решение на 
Управителния съвет за извършване на определена работа. 

 
Чл.37. Помощните органи работят по правила утвърдени от Управителния съвет 

на Съюза. 



 
 

ГЛАВА VІІІ 
ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДОВЕ 

 
 

Чл.38. (1) Имуществото на НСБО се състои от парични средства, недвижими 
имоти, ценни книжа и други имуществени и неимуществени права. 

(2) Имуществото на НСБО се набира от: 
а) членски внос и допълнителни вноски; 

б) приходи от участия в прояви, свързани с прилагане на средствата за достигане 
на основните си цели. 

в) управлението на собственото имущество. 
г) предоставени средства от държавата, общините и фондове с тяхно участие. 

д) дарения и завещания в полза на сдружението. Всички дарения и завещания се 
записват в нарочна Книга на дарителите. 

е) договори за спонсорство. 
ж) чрез други дейности, съгласно чл.9 от този Устав, свързани с целите и 

задачите на НСВО. 
 

Чл.39. НСБО притежава собствени банкови сметки за опериране с паричните си 
средства. 

 
Чл. 40. (1) Съюзът разходва имуществото си за: 

- развитието и утвърждаването на духовните ценности и гражданското 
общество; 

- подпомагане на членовете на Съюза в неравностойно положение; 
- защита на човешките права и свободи; 
- целите на този Устав. 
(2) Съюзът разходва имуществото си при съобразяване на изричното целево 

предназначение на постъпленията. 
 

Чл.41. Средствата на сдружението могат да се използват само за постигане на 
целите и задачите, предвидени в Устава на НСБО, за неговата издръжка, като 
изразходването им става по реда, определен в него. 

 
 

ГЛАВА ІХ 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НСБО 

 
Преобразуване 

Чл.42. (1) НСБО може да се преобразува в друг вид юридическо лице с 
нестопанска  цел в обществена полза, да се влива, слива, отделя и разделя. 

(2) След отделяне или разделяне на НСБО, новосъздадените юридически лица с 
нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването 
им. 

(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или 
влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на 
юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило – членове на 
новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор. 



 
Прекратяване  
Чл.43. (1) НСБО се прекратява: 
1. с решение на Общото събрание на членовете, прието по реда на този Устав; 

2. с решение на Окръжния съд по седалището на Съюза, когато: 
а) не е учреден по законния ред; 

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 
обществения ред или на добрите нрави; 
в) е обявен в несъстоятелност. 

(2) Решението на съда по т.2 на предходната алинея се постановява по иск на 
всеки заинтересуван или на прокурора. 

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за 
прекратяване и неговите последици. 

(4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава 
ликвидатор. 

 
Ликвидация 
Чл.44. (1) При прекратяване на НСБО се извършва ликвидация. 
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Съюза или от 

определено от него лице. 
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в 

случаите по чл.13, ал.1, т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се 
определя от окръжния съд по седалището на Съюза. 

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на 
Търговския закон. 

 
Имущество след ликвидация 
Чл.45 (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за 
извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на 
общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. 
 

Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел 
Чл.46. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 

заличаване вписването на НСБО като юридическо лице с нестопанска цел от 
Софийския градски съд. 

 
ГЛАВА  Х 

ВЪТРЕШНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И АКТОВЕ 
 

Чл.47. (1) Съобразно броя на съюзните членове по места, с решение на 
Управителния съвет могат да се създават местни и регионални съвети на НСБО. За 
прилагането на този Устав, регламентиране на дейността и структурата им 
Управителният съвет приема правилник. УС може да приема отделни правилници за 
отделни видове дейности. 

(2) За осъществяване на определените им компетенции, Общото събрание на 
членовете и Управителният съвет приемат решения, а Председателят издава заповеди. 



(3) Съюзът води книги за протоколите от заседанията на колективните си 
органи. Председателят и секретарят на колективния орган удостоверяват и отговарят за 
верността на съдържанието му. 

(4) Веднъж годишно се изготвя доклад за дейността на Съюза, съгласно 
разпоредбите на чл. 40, ал. 2 и 3 от ЗЮЛНЦ. 

 
 

ГЛАВА  ХІ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.48. (1) НСБО има своя значка, емблема, печат, грамота, почетен знак и 

диплом, утвърдени от Общото събрание. 
 
Чл.49. Този Устав на НСБО е приет на Учредително събрание на Съюза, 

проведено на  02.12.2004 година в София, изменен и допълнен от Общото събрание на 
НСБО от 01.12.2007 година и на 27 март 2019 година. 

 

 
www.nsbo-bg.com 

 
 


