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УСТАВ 

на 

БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ ЗА МИР 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

 Общи разпоредби 

Чл.1. Българският комитет за мир е доброволно сдружение на физически и юридически лица, 

които под общо наименование и с общи средства осъществяват обществено полезна дейност. 

Чл.2. Сдружението е изградено върху принципите на демократизма, равенството, 

неполитичността, изборност и мандат на органите. То осъществява своята дейност в 

съответствие с Конституцията на Република България, принципите и нормите на 

международното право, законите на страната, а също така с този Устав и решенията на 

ръководните му органи. 

ПРАВЕН СТАТУТ 

Чл.3. Българският комитет за мир е юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна 

дейност, регистрирано в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

(ЗЮЛНЦ) без срок на дейност. 

Чл.4. Българският комитет за мир е колективен член на Световния съвет за мир и на 

Европейския форум за мир. 

ГЛАВА ВТОРА 

Наименование   

Чл.5.  Наименованието на Сдружението е БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ ЗА МИР , изписва се на 

английски език BULGARIAN COMMITTEE FOR PEACE и на руски език БОЛГАРСКИЙ КОМИТЕТ ЗА 

МИР. Съкратената абривиетура на Сдружението на български език е БКМ и на английски език е 

ВСР. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

         Чл.6 Седалището на Сдружението е град София 1202,бул.Мария Луиза  №64 , ет.1 , ап.2 , 

адресът на управление е град София 1202,бул.Мария Луиза  №64 , ет.1 , ап.2. 
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ПИСМЕНИ АКТОВЕ 

Чл.7(1) Наименованието, седалището и адресът на управление , данните по съдебната 

регистрация, номерът по Булстат и данъчният номер се посочват във всички документи, 

изходящи от Сдружението. 

          (2) Печатът на БКМ е кръгъл с надпис на български Български комитет за мир и на 

английски Bulgarian committee for peace , както и седалището на сдружението София/Sofiа . 

ГЛАВА ТРЕТА 

 Предмет на дейност 

Чл.8. (1) Сдружението има за предмет на дейност  отстояване на националната и 

общочовешката кауза за мир. То се ръководи от идеята, че най-лошият мир е по-добър от най-

добрата война. Мирът е върховно благо за всеки държавно организиран народ, което 

предопределя всички останали блага, намерили израз в правата и свободите на човека и 

гражданина. Мирът е първата национално-патриотична повеля. Сдружението ще извършва 

най-широк спектър от дейности в областта на съхраняване на мира в глобален, регионален и 

национален мащаб  и всяка друга дейност, незабранена от закона и съответстваща на целите 

на сдружението. 

Цели 

       Чл.9 Сдружението: 

 ще противодейства на всяка пропаганда на война или военни действия; на всяко 

решение за водене на война или на военни действия; както и на всяко решение, което 

обслужва воденето на война или на военни действия; 

 ще се бори за прекратяването на война или военни действия, които вече са започнали; 

 ще противодейства на създаването на условия и предпоставки за воденето на война; 

 ще настоява за премахването на всякакви военни блокове, които са постоянен и опасен 

източник на заплаха за мира; 

 решително ще се противопоставя на участието на Република България във военни 

блокове; 

 ще ратува за мир и братство между народите; 

 ще се бори за социалния мир в страната; 

 ще защитава националната идентичност на България, нейния суверенитет и 

териториална цялост; 

 ще противодейства на всякакви опити за създаване на етнически разделения и 

конфликти; 

 ще се противопоставя на всички форми и прояви на расизъм, краен национализъм и 

шовинизъм, антисемитизъм, екстремизъм и авторитаризъм; 

 ще подкрепя религиозните свободи и съгласно конституцията ще се бори за  

поддържане на религиозния мир в Република България; 

 ще води борба срещу терористичните организации и срещу създаване на огнища на 

напрежение; 

 ще работи за  разрешаване на социалните конфликти; 

 ще утвърждава хуманните ценности, основани върху социалната справедливост, 

солидарността, демократичните принципи на обществото и чистотата на природната 
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среда, защитавайки правата и свободите на гражданите, залегнали в конституцията и 

международните актове за правата на човека; 

 ще работи за национално-патриотичното, демократичното и антифашистко възпитание 

на своите членове и на целия български народ, както и за материалния и духовния 

възход на страната ни. Той е за дружба със всички народи от света, в името на мира, 

демокрацията и социалната справедливост; 

 ще работи за устойчивото развитие на страната. 

 

Средства 

Чл.10. (1) За постигането на посочените по-горе цели Сдружението ще организира събрания, 

митинги, манифестации, конференции, форуми, кръгли маси, симпозиуми и различни други 

форми, чрез които ще разработва и защитава идеята за мир, превръщайки я във всеобща идея. 

То ще публикува и ще съдейства за издаването на материали, свързани с идеите за мира и 

отказа от насилие и агресия в международните отношения. 

          (2) Своята дейност Сдружението ще осъществява в единодействие с други сродни 

граждански организации, политически партии, движения, неформални групи. 

Чл.11. (1) Сдружението активно ще участва в Европейското и Световното движение за мир.То 

ще сътрудничи на световните и регионални организации като United Nations, UNESCO WHO, 

RED CROSS,PEN INTERNATIONAL, UNIDO, ILO и други. 

          (2)Сдружението ще участва дейно в организирани в чужбина мероприятия в защита на 

мира. 

Глава четвърта 

 Членство 

Чл.12. (1) Членството в БКМ е доброволно. 

           (2)Членове на БКМ могат да бъдат  български и чуждестранни  юридически и 

дееспособни физически лица. 

           (3)Членове на БКМ са неговите учредители, както и лицата, подали молба до 

Управителния съвет да бъдат приети в БКМ. Управителният съвет се произнася по молбата в 

едномесечен срок. 

          (4)Отказът на Управителния съвет трябва да бъде мотивиран и може да се обжалва от 

кандидат члена с писмена молба пред Общото събрание. 

         (5)Общото събрание разглежда молбата на следващото си заседание. 

         (6)Новоприетите членове на Сдружението се представят от Управителния съвет на 

членовете на Сдружението на първото заседание на Общото събрание. 

         (7)В срок до следващото заседание на Общото събрание всеки член на Сдружението може 

да направи възражение относно допустимостта за членство по чл.12 (2) от Устава за 

новоприетите членове и да поиска от Общото събрание да потвърди приемането им за 

членове на Сдружението. 
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Права и задължения на членовете 

Чл.13. Всеки член на Сдружението има право: 

1. на лично участие в работата, програмите и проектите на Сдружението; 

2. да бъде информиран за неговата дейност, инициативите, програмите и постиженията 

на Сдружението, както и за имуществените права и задължения на Сдружението ; 

3. да бъде избиран в неговите ръководни органи, както и правото и задължението да 

участва в заседанията на Общото събрание на Сдружението и в организираните по 

чл.10 мероприятия; 

4. членовете и учредителите могат да правият неограничени имуществени вноски. Членът 

не отговаря лично за задълженията на Сдружението. Членските права и задължения, с 

изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица 

при смърт, съответно при прекратяване; 

5. да участва в управлението на Сдружението. 

Прекратяване на членството 

Чл.14 Членството се прекратява: 

1. с еднократно волеизявление до Сдружението; 

2. със смъртта или с поставянето под пълно запрещение; 

3. с изключване; 

4. с прекратяване на Сдружението; 

5. за членовете юридически лица при прекратяването им и/или обявяването им в 

несъстоятелност. 

Напускане на Сдружението 

    Чл.15(1) Всеки член на Сдружението може доброволно да напусне организацията с 

едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет. Членството се 

прекратява с изтичане срока на предизвестието.  

              (2)Напускането на член на Сдружението се съобщава на следващото Общо събрание. 

Изключване 

Чл.16(1) Управителния съвет може да изключи от редовете си членове , когато: 

1. системно не изпълняват задълженията си, предвидени в Устава или решения на 

органите на Сдружението; 

2. накърняват доброто име на Сдружението; 

3. поведението им прави по-нататъшното им членство несъвместимо. 

          (2)Предложението за изключване се прави от Управителния съвет или от ¼ от членовете 

на Сдружението или от месната организация за мир. 

          (3)Решението за изключване се взема от Управителния съвет с мнозинство повече от 

половината от всички членове и се съобщава пред следващото Общо събрание. 

          (4)Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание. 

          (5)Решението за изключване се потвърждава от Общо събрание с мнозинство повече от 

половината на всички членове. 
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Сътрудници 

Чл.17(1) Сътрудник на БКМ може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, притежаващо 

необходимите знания и умения за реализирането на проекти или инициативи на Сдружението. 

          (2)Привличането на сътрудник става с писмена молба на кандидата, отправена до 

Управителния съвет, който се произнася в едномесечен срок. 

          (3)Сътрудници на сдружението имат правата по чл.13 т.1 и т.2 от Устава, доколкото това е 

свързано с дейността им по конкретния проект или инициатива.Те могат да ползват 

материалната база на Сдружението в рамки, определени по решение на Управителния съвет. 

          (4)Отношенията на сътрудника със Сдружението се прекратяват при: 

1. осъществяване на проекта или инициативата, за която е привлечен; 

2. изтичане срока на инициативата или проекта; 

3. по решение на Управителния съвет; 

4. оттегляне на сътрудник; 

5. Управителния съвет гласува прекратяване на отношенията със сътрудника, когато: 

5.1. са на лице обективни пречки за продължаване на дейността на конкретния проект или 

инициативата, за която е ангажиран сътрудника; 

5.2. сътрудникът не изпълнява поетите по проекта или инициативата на Сдружението 

задължения или със действията си уронва престижа на Сдружението; 

6. Сътрудникът е длъжен: 

6.1. да изпълнява решенията на Сдружението, свързани с проекта или инициативата, за 

които е привлечен; 

6.2. да полага необходимите усилия за изпълнение на конкретния проект или инициатива, 

за които е ангажиран; 

6.3. да не накърнява доброто име и престижа на Сдружението; 

6.4. да се отчита периодично пред утвърдения от Управителния съвет ръководител на 

проекта и да координира действията си с него; 

6.5. да уведомява Управителния съвет за възможно забавяне или осуетяване за 

реализиране на проекта или за отделна част от него. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

Устройство и органи на управление 

Чл.18. Органи на управлението са: 

1. Общо събрание 

2. Управителен съвет 

3. Изпълнително бюро 

4. Контролна комисия. 
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Общо събрание 

Чл.19(1)Общото събрание е върховен колективен орган на БКМ. 

          (2) Общото събрание се състои от  всички членове на Сдружението - физически лица и по 

един упълномощен представител на юридическите лица – членове на Сдружението, както и 

делегати от месните организации, по норматив, одобрен от Управителния съвет. 

           (3)Общото събрание се произнася с решения. 

Правомощия на Общото събрание 

  Чл.20.(1)Общото събрание има следните правомощия: 

1. изменя и допълва Устава; 

2. приема правилник за координиране действията на Сдружението и други вътрешни 

актове; 

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролната комисия; 

избира и освобождава Председател на Сдружението, заместник председатели ( от три 

до пет), главен секретар, председател на Контролната комисия; 

4.  разглежда жалби за изключване и се произнася по тях; 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. взема решение за участие в други организации или за сътрудничество с други 

сдружения със сходна цел и участието им в дългосрочни общи инициативи; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 

8. взема решение за ликвидация и избира ликвидатор; 

9. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 

10. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и 

другите вътрешни актове на Сдружението; 

11. приема бюджета на Сдружението; 

12. взема решения относно размера на имуществените вноски; 

13. гласува отчета за дейността на Управителния съвет и отчета за дейността на 

Сдружението; 

14. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на Закона, 

Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. 

           (2)Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението. 

            (3)Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

            (4)Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със Закона, 

Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото 

събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, 

отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на 

вземане на решението. 

             (5)Споровете по ал.3 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрация на 

Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в 

едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане/не 

вземане на решение. 
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             (6)Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на Общото 

събрание. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и 

отговарят за верността на съдържанието му. 

Свикване на Общото събрание 

Чл.21. (1)Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по 

искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището 

на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в  месечен срок не отправи 

писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 

Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

            (2)Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 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 обявление в сградата, в която се намира 

управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, съгласно чл.19. 

Кворум 

Чл.22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови 

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 с присъстващите членове. 

Гласуване 

Чл.23.(1)Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Допуска се гласуване и с 

изрично писмено пълномощно. 

           (2)Член на Общото събрание няма право на глас при решаването 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 решение. 

          (3)Едно лице може да представлява не повече от трима членове от Общото събрание. 

Преупълномощаване не се допуска. 

Чл.24.(1)Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

            (2)Решения за изменения и допълнения на Устава , за прекратяване на Сдружението или 

за преобразуването му се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

            (3)По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 

вземат решения. 

Управителен съвет 

Чл.25.(1) Между Общите събрания Сдружението се ръководи от Управителния съвет, който  е 

ръководен изпълнителен и представителен орган на БКМ и се състои най-малко от двадесет и 

едно  лица – членове на Сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, 
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могат да посочат за членове на Управителния съвет само лица, които са членове на 

управителния орган на съответното юридическо лице.  

          (2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок до пет години от Общото 

събрание. 

          (3) Управителният съвет се произнася с решение, предложение и мнение. 

Правомощия на Управителния съвет 

 

Чл.26.(1) Управителният съвет: 

1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава; 

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 

6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи 

отговорност за това; 

7. определя адреса на Сдружението; 

8. приема и изключва членове на Сдружението; 

9. избира административния секретар на Сдружението; 

10. избира секретари по отделните направления от дейността на Сдружението; 

11. избира директор на Научния институт; 

12. взема решения по въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на 

друг орган; 

13. изпълнява задълженията , предвидени в устава. 

     (2)Управителния съвет утвърждава оперативен орган – Изпълнително бюро, което се 

създава за да бъде в помощ на Управителния съвет и неговия председател. 

Обществени лиги и съвети 

Чл.27.(1)Към Общото събрание, по предложение на Управителният съвет, се създават: 

1. Обществена лига по проблемите на младежките движения в борбата за мир; 

2. Обществена лига по проблемите на религиозните движения в борбата за мир; 

3. Обществена лига по проблемите на женските движения в борбата за мир; 

4. Други обществени лиги на движения, свързани с борбата за мир;   

(2)По предложение на Управителния съвет , Общото събрание утвърждава Национален 

обществен съвет в подкрепа на борбата за мир, който да съдейства на инициативите и 

дейността на БКМ и в който ще си сътрудничат видни общественици , политици, дейци 

на културата, науката и образованието, представителите на бизнеса, медиите и спорта, 

както и други авторитетни личности. 

Научен институт 

Чл.28.Към Сдружението се учредява Научен институт за изследване на мира и устойчивото 

развитие на цивилизациите. Статутът, структурата , дейността и приложното изследователско 
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поле на Института се определят със специален Правилник , който се приема от Управителния 

съвет. 

Заседания на Управителния съвет 

Чл.29. (1)Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя , не по-

малко от един път на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на 

Управителния съвет при писмено искане от 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика 

заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 

заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, 

заседанието се ръководи от един от зам. председателите. 

          (2)Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

          (3)Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяване на самоличността му  и позволяваща участието му в обсъждането и 

вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя 

на заседанието. 

         (4)Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите , а решенията по чл.43 ал.2 и 

чл.26., т.3 и 6 – с мнозинство на всички членове, 

          (5)Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, 

ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 

всички членове на Управителния съвет. 

Прекратяване мандата на Управителния съвет 

Чл.30.(1)Мандатът на Управителния съвет се прекратява при: 

1. изтичане на срока му; 

2. решение на Общото събрание; 

          (2)Общото събрание може да гласува предсрочно прекратяване на мандата на 

Управителния съвет, когато членовете му трайно не полагат необходимата грижа за развитие 

дейността на Сдружението или с действията си уронват неговия престиж. 

          (3)Решението си по предходната алинея Общото събрание взема с мнозинство повече от 

половината на всички членове на Общото събрание. 

Прекратяване на мандата на член на Управителния съвет 

Чл.31.(1)Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно при: 

1. напускане на Сдружението; 

2. изключване от Сдружението; 

3. смърт, поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице; 

4. оттегляне от участие в Управителния съвет; 

5. решение на Общото събрание; 

           (2)В случая на т.4 се подава писмена молба за оттегляне до Управителния съвет. 

Управителния съвет я разглежда и се произнася по нея с мнение. В двуседмичен срок от 
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произнасянето по молбата за оттегляне, Управителният съвет свиква Общото събрание за 

гласуване на молбата и избиране на нов член на Управителния съвет. 

           (3)Общото събрание може да вземе решение за предсрочно прекратяване мандата 

на член на Управителния съвет, когато трайно не полага необходимата грижа за развитие 

на дейността на Сдружението, с действията си уронва неговия престиж или умишлено не 

изпълни решение на Общото събрание. 

 

Председател на Управителния съвет 

Чл.32. Председателят на Управителния съвет има следните правомощия: 

1. ръководи и координира общата насока  в дейността на Сдружението в съответствие 

с решенията на Общото събрание и Управителния съвет, свиква на заседание 

Управителния съвет и Изпълнителното бюро, предлага дневния ред на същите и 

организира дейността им в съответствие с разпоредбите на този устав; 

2. представлява Сдружението във взаимоотношенията с трети лица; той може да 

преупълномощи един от своите заместници при отсъствие да го представлява само 

за определени представителни правомощия; 

3. сключва сделки по разпореждане с имуществото на Сдружението; образец от 

неговия подпис и подписа на главния секретар се представят пред съответните 

власти; 

4. ежегодно се отчита пред Управителния съвет за своята дейност; 

5. взема решения по всички текущи въпроси, които не влизат в компетентността на 

Управителния съвет и общото събрание; 

6. предоставя на зам. председателите на Сдружението  ръководството на основните 

направления от дейността на Сдружението. 

Прекратяване на мандата на Председателя на Управителния съвет 

Чл.33.(1)Мандатът на председателя на Управителния съвет се прекратява при: 

1. изтичане на срока му; 

2. оттегляне от представителния пост; 

3. отстраняване по предложение на Управителния съвет до Общото събрание. 

     (2)Оттеглянето на председателя става чрез писмена молба до Управителния съвет, 

отправена по време на заседание. Управителния съвет на същото заседание гласува 

молбата и ако я приеме прави предложение пред Общото събрание за оттегляне на 

председателя. 

     (3)Ако решението по молбата на същото заседание създава затруднения за дейността на 

Сдружението, Управителният съвет може да отложи нейното решаване до следващото си 

заседание. 

     (4)При системно неявяване на заседанията на Управителния съвет и неизпълнение на 

задълженията си към Сдружението, предвидени в Устава, с решение на Общото събрание 

по предложение на Управителния съвет председателят може да бъде отстранен от поста му 

с мнозинство ¾ от членовете на Общото събрание. 
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Изпълнително бюро 

Чл.34.(1)Изпълнителното бюро се състои от председателя, зам. председателите, главния 

секретар, административния секретар и секретарите по отделните направления от 

дейността  на Сдружението. 

           (2)Изпълнителното бюро е изпълнителен орган на Управителния съвет. 

           (3)Изпълнителното бюро ръководи и организира практическото изпълнение на 

решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. 

           (4)Главният секретар на Сдружението организира, координира и контролира работата 

на секретарите на Сдружението, отговаря за документацията на Сдружението, за воденето 

на книга по вписването на членовете, протоколите от заседанията на колективните органи 

на Сдружението. 

Контролна комисия 

Чл.35.(1)Контролната комисия се избира от Общото събрание и се състои от пет членове. 

            (2)Общото събрание избира председател на Контролната комисия, който ръководи 

работата и. 

            (3)Членовете на Контролната комисия не могат да заемат ръководна длъжност в 

структурите на Сдружението. 

            (4)Управителният съвет приема правилник за работата на Контролната комисия. 

Чл.36.Контролната комисия: 

1. контролира спазването на устава на Сдружението, на законовите разпоредби, 

изпълнението на решенията на ръководните органи на Сдружението; 

2. контролира стопанисването на имуществото и изразходването на финансите, като 

за констатациите си уведомява Управителния съвет и прави съответните 

предложения; 

3. приема сигнали и жалби на членове на сдружението и ги внася за разглеждане от 

Общото събрание и Управителния съвет според естеството им, като взема 

становище по тях и прави предложения до съответния орган; 

4. има право на достъп до съюзната документация във връзка с осъществяваната 

контролна дейност; 

5. чрез своя председател може да участва в заседанията на Управителния съвет със 

съвещателен глас; 

6. отчита се за своята дейност пред Общото събрание на Сдружението. 

Местни организации на Сдружението 

Чл.37.(1)По решение на Управителния съвет могат да се изграждат местни организации за 

мир, които са местни структури на БКМ. 

                  (2)Местната организация се ръководи от председателя и бюро, до пет души, 

избирано от местните членове посочени от председателя и одобрени от Изпълнителното бюро 

на Сдружението. 
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           (3)За своята дейност месната организация се отчита ежегодно пред Управителния 

съвет на Сдружението. 

                  (4)Членовете на месните организации са членове на Сдружението. 

           (5)Членовете на месната организация, по утвърден норматив от Управителния съвет, 

участват чрез свои делегати в Общото събрание, за което се издава пълномощно от 

ръководството на месната организация. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

 Имущество и финансиране 

Чл.38. Средства на Сдружението се набират от: 

1. дарения от физически и юридически лица; 

2. наеми; 

3. допълнителна стопанска дейност, както следва: 

- научно изследователски разработки, които имат връзка с основната дейност на 

Сдружението; 

-  създаване, отпечатване и разпространение на книги, сборници, брошури, свързани 

с целите на Сдружението; 

- изработване на рекламни материали, свързани с основната дейност на 

Сдружението; 

- организиране и провеждане на образователно квалификационни дейности, 

свързани с основната дейност на Сдружението; 

- всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателството , а когато има 

разрешителен режим, след издаване на съответните разрешения и лицензи. 

Чл.39.(1)Сдружението разходва безвъзмездно приходите и имуществото си за постигане на 

определените в настоящия Устав цели. 

           (2)За безвъзмездното разходване на имуществото на Сдружението се взема мотивирано 

решение от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза 

на: 

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия 

– без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до 

втора степен включително; 

2. лица , били в състава на управителните му органи до две години преди дата на вземане 

на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до три години преди датата на вземане 

на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

         (3)Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал.2 , т.1 , както и с юридически 

лица , в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват 
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вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са 

сключени при общи условия, публично обявени. 

Чл.40.(1)Начинът на изразходване на имуществото на Сдружението се отчита всяка година до 

31 март на следващата календарна година.. 

           (2)За финансовите резултати от своята дейност Управителният съвет е длъжен да 

възложи воденето на счетоводни книги на счетоводител, да организира съставянето на 

годишен счетоводен отчет и баланс и да го представи за заверка на лицензиран експерт-

счетоводител, определен от Контролната комисия на Сдружението, в срок до 20 февруари на 

следващата календарна година. 

ГЛАВА СЕДМА 

 Прекратяване на сдружението 

Чл.41.(1)Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на Съда по седалището на Сдружението, когато: 

-не е учредено по законния ред; 

-извършва дейност, която противоречи на закона и обществения ред в страната; 

-е обявено в несъстоятелност. 

             (2)Решението на съда по ал.2 т.1 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на 

прокурора. 

Чл.42.(1)При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. 

            (2)Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него 

лице-ликвидатор. 

            (3)относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат съответните разпоредби на 

търговския закон и ЗЮЛНЦ. 

Чл.43. След ликвидацията остатъчното имущество на Сдружението се разпределя според 

разпоредбите на чл.44 от ЗЮЛНЦ. 

Глава осма 

 Преходни и заключителни разпоредби 

Чл.44.(1) Сдружението има символи , които се утвърждават от Управителния съвет. 

            (2) Сдружението има свой информационен уеб сайт и бюлетин. 

             (3) Членовете на БКМ получават членска карта и значка. 

Чл.45. За неуредените в настоящия Устав положения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ , 

както и действащото българско законодателство. 

Чл.46.В случай на противоречие на разпоредби на настоящия Устав с разпоредби на закона, 

противоречащите разпоредби от Устава се заменят по право от повелителните разпоредби 

на закона. 
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Този устав на Сдружението е приет на Учредителното събрание, състояло се в гр.София 

……………………………………………………… на …/…./…………година в съответствие с изискванията на 

ЗЮЛНЦ. 

 

Учредители: 


