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ГЛАВА ПЪРВА. Общи положения
Чл. 1. (1) Съюз на учените - Стара Загора е юридическо лице с нестопанска цел сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за неопределен срок, със
седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон
Велики” 140.
(2) Сдружението с нестопанска цел “Съюз на учените - Стара Загора”, наричано
за краткост понататък в текста СУ - Стара Загора, е доброволна, неправителствена и
демократична творческо-професионална организация.
(3) СУ - Стара Загора и неговите звена извършват своята дейност, съобразно
законите на страната и настоящия Устав.
(4) Сдружението с нестопанска цел ще осъществява дейността си под
наименованието “Съюз на учените - Стара Загора”, което може допълнително да се
изписва и на чужд език.
(5) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа
неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ
номер.
Чл. 2. СУ - Стара Загора е продължител на творческите традиции на научната
общност в региона и в България.
ГЛАВА ВТОРА. Цели, средства за тяхното постигане и предмет на дейност
на СУ - Стара Загора
Чл. 3. (1) Основната цел на СУ- Стара Загора е да съдейства за развитието на
науката в региона и страната, да издига техния престиж и да допринася за просперитета на
Република България.
(2) СУ - Стара Загора изразява и защитава интересите на своите членове и
съобразно своите възможности подпомага тяхната творческа и професионална дейност.
Чл. 4. (1) СУ - Стара Загора използва всички разрешени от закона средства за
реализиране на своите цели.
(2) СУ - Стара Загора участва като независим партньор и консултант на
законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на
националната политика за развитие на науката и висшето образование, както и в
останалите обществени сфери, като:
1. Подпомага творческите инициативи на учените, които допринасят за
икономическото, социалното и културно развитие на обществото.
2. Съдейства за популяризиране и внедряване на български научни постижения в
страната и чужбина, за творческо пренасяне и усъвършенстване на чуждия научен опит.
3. Съдейства за:
- повишаване квалификацията на учените;
- разгръщането на свободното научно творчество, обективната научна критика и
високата научна етика;
- развитието на иновациите;
- борбата с корупцията в науката и висшето образование.
4. Участва в международния научен живот, в развитието на мирното
сътрудничество и опазването на околната среда.
5. Изразява и защитава специфичните творчески и професионални интереси на
учените, като:

- проявява инициатива за участие със свои представители в експертни,
атестационни и други държавни и обществени органи с компетенции в областта на науката
и висшето образование;
- изразява и отстоява становища по проблемите на заплащането, социалното и
здравното осигуряване, трудовата заетост на учените пред държавните органи,
обществените и научни организации и висшите училища;
- използва действени форми за защитата на интелектуалната собственост на
своите членовете и звената си;
- осъществява контакти и провежда съвместни действия със синдикални и други
организации по защитата на общите интереси на своите членове.
6. Подпомага и поощрява творческите инициативи на членовете си като
осъществява самостоятелно или съвместно с други български и чуждестранни организации
програми за следдипломна квалификация и специализация на учените чрез:
- семинари, школи, курсове, научна информация и консултации, международно
сътрудничество;
- конкурси и съюзни награди за високи научни постижения на своите членове.
7. Подпомага инициативите на секциите и клубовете за създаване на неформални
връзки с чуждестранни и наши институти, колективи, учени и фондации.
8. Извършва и предоставя по договаряне научни разработки, експертизи, проекти,
консултации, рецензии и прогнози.
9. Организира и съдейства за разпространяване на научни знания сред българските
граждани.
10. Извършва обучение и професионална квалификация, преквалификация,
консултации и информационно обслужване.
11. Осъществява самостоятелно и с други сродни организации издателска дейност
в страната и чужбина.
Чл. 5. В изпълнение на своите цели СУ - Стара Загора осъществява обществените
си функции самостоятелно или съвместно с други организации като:
(1) Създава съвместно с компетентните органи и организации координационни
съвети за: авторско право, интелектуална собственост, патентна защита, атестиране на
научни постижения и развитие на научните дейности.
(2) Организира и подпомага провеждането на научни конференции, симпозиуми,
семинари, поддържа контакти с чуждестранни научни организации и други форми на
обмен на научни знания.
(3) Участва и при възможност подпомага участието на своите членове в наши и
международни научни прояви.
(4) Придобива активи, управлява и стопанисва съюзното имущество.
(5) Организира и участва в разрешени от закона прояви за изразяване и отстояване
на интересите на научната общност.
(6) Използва средствата за масова информация за пропагандиране на своята
дейност
(7) Съдейства за създаването и развитието на екологични, здравни и социални
програми и проявява инициатива пред местните и национални органи за внедряване на
тези програми в практиката.
(8) Прави предложения за удостояване с почетни звания и награди на изявените си
членове.

(9) Съдейства на комисията по етика към централното ръководство на СУБ за
спазване от страна на учените на изискванията за академична етика.
Чл. 6. СУ - Стара Загора има за предмет извършване на обществено полезна
дейност в следните направления:
- наука и научни изследвания,
- образование, иновация,
- култура,
- екология,
- международно сътрудничество,
- спорт и туризъм,
- организиране и участие в научни прояви от национален и международен
характер,
- извършване на консултантска дейност във всички направления на науката и
образованието.
Чл. 7. (1) СУ - Стара Загора извършва стопанска дейност, свързана с предмета на
основната му дейност, като използва получените приходи за постигане на определените в
настоящия Устав цели.
Предметът на допълнителната стопанска дейност е:
- издателска дейност,
- рекламна дейност,
- продажби на печатни материали и интелектуална собственост,
- организиране на конгресен туризъм и съпътстващите го културни и други
разрешени от закона прояви,
- провеждане на курсове за обучение, квалификация и преквалификация във
всички области на познанието.
(2) Извършването на дейността по ал. 1 се подчинява на условията и реда,
определени със законите, които я регулират.
(3) Сдружението не разпределя печалба.
ГЛАВА ТРЕТА. Членство, права и задължения на членовете на СУ - Стара
Загора
Чл. 8. Членството в Съюза на учените - Стара Загора е доброволно.
Чл. 9. Членовете на СУ - Стара Загора могат да бъдат физически и юридически
лица, които приемат изискванията на този Устав.
(1) Редовен член на СУ - Стара Загора - физическо лице може да бъде всеки
български гражданин или чужденец, притежаващ научна степен и/или научно звание,
както и тези с висше образование, извършващи или извършвали до пенсионирането си
научно-изследователска и/или преподавателска дейност.
(2) Званието “Почетен член на СУ- Стара Загора” може да бъде присъдено на
български граждани или чужденци, добили национално или международно признание или
имащи значителни заслуги за изграждането, развитието и усъвършенстването на СУ.
Конкретните критерии и изисквания за присъждане на званието се определят от
Управителния съвет на СУ - Стара Загора.
Чл. 10. (1) Приемането на редовни членове става от Управителния съвет на СУ Стара Загора и/ или по предложение на секцията на СУ – Стара Загора, в която ще
членуват.
(2) Кандидатите подават писмена молба с приложени:

а) Творческа биография на кандидата;
б) Библиографска справка за основните трудове на кандидата;
в) Копие от две публикации на кандидата в научния печат;
г) Писмени препоръки от двама редовни членове на СУ- Стара Загора.
(3) Изискванията по в) и г) от предходната алинея не се отнасят за учените, които
са хабилитирани или имат научна степен.
(4) Управителният съвет на СУ - Стара Загора се произнася по молбата в
едномесечен срок.
(5) Новоприети членове на СУ – Стара Загора, стават и членове на СУБ – София
след писмено уведомяване на СУБ, по тяхно желание.
(6) Редът за приемане на чуждестранни членове, техните права и задължения,
размерът на членския внос и други се определят от УС на СУ - Стара Загора по специални
правила.
Чл. 11. Всеки редовен член на Съюза на учените - Стара Загора има право:
(1) Да участва в разисквания и вземане на решения в съответното организационно
звено (секция, група, клуб) с право на един глас.
(2) Да избира и да бъде избиран в органите на СУ - Стара Загора.
(3) Да му се оказва професионална защита и социално подпомагане.
(4) Да ползва материално-техническата, включително и издателската база на СУ Стара Загора по съответния установен ред.
(5) Да бъде информиран за дейността на СУ – Стара Загора.
(6) Да бъде награждаван за високи научни постижения със съюзни отличия и
представян за регионални и национални награди.
(7) Да бъде подпомаган при повишаване на научно-професионалната му
квалификация и развитие.
(8) Да получава съдействие при защита на интелектуалната собственост върху
неговите научни, научно-изследователски и технологични разработки.
(9) Да се обучава и преквалифицира при преференциални условия.
(10) Да се обръща с въпроси, предложения, жалби, сигнали и становища до
органите на СУ - Стара Загора и да получава отговор.
(11) Да ползва препоръки от СУ - Стара Загора при постъпване на работа или при
кандидатстване за членство в чуждестранни научни организации.
(12) Да участва лично в разглеждането на случаите, когато се взема решение по
неговата дейност и поведение.
Чл. 12. Всеки редовен член е длъжен :
(1) Да работи за постигане целите на СУ - Стара Загора.
(2) Да спазва Устава и решенията на ръководните органи на СУ - Стара Загора.
(3) Да участва в дейността на съответното организационно звено и в провеждането
на съюзните мероприятия.
(4) Да спазва етичните изисквания в научната общност.
(5) Да плаща ежегодно членския си внос.
(6) Размерът на ежегодния членски внос се определя от ОС на СУ – Стара Загора.
Чл. 13. (1) Съюзните членове могат да ползват правата и предимствата по този
Устав, само ако са редовно отчетени и са платили членски внос за текущата година.
(2) Дългосрочното отсъствие от страната на съюзен член не го освобождава от
задълженията му по чл. 12.

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно прекратяване.
(4) За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до
размера на предвидените в настоящия Устав членски вноски и кредиторите нямат право да
предявяват права към личното им имущество над този размер. Членът не отговаря лично за
задълженията на Сдружението.
(5) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на
направените членски вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен
да заплати просрочения членски внос за периода на членството му.
Чл. 14. (1) Членството в Съюза се прекратява, както и мандатът на член от
ръководството на секцията или на СУ - Стара Загора - Председател, Зам.-председател, член
на Управителен или Контролен съвети:
а) с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на
Сдружението;
б) при смърт или поставянето му под пълно запрещение;
в) с прекратяване на юридическото лице, колективен член на СУ - Стара Загора;
г) при отпадане от списъка или изключване;
д) не изпълнява възложените му функции;
е) с поведението си уронва престижа на СУ - Стара Загора;
ж) с прекратяване дейността на СУ – Стара Загора.
Чл. 15. (1) Ако в продължение на две години член на СУ - Стара Загора не е
участвал в дейността на Съюза и не си е платил членския внос, той отпада от списъка на
съюзните членове след решение на Управителния съвет.
(2) Възстановяването на членството без прекъсване се извършва от Управителния
съвет в случай, когато съюзният член плати членския си внос за пропуснатите години.
(3) Отпадането поради невнасяне на членския внос и системното неучастие в
дейността се констатира по документите на съответното организационно звено, в което е
участвал отпадналият.
Чл. 16. (1) Член на СУ - Стара Загора се изключва когато:
а) нарушава предвидените в чл.12 и чл. 19, ал. 2 разпоредби на Устава на СУ Стара Загора;
б) извърши други действия, които правят понататъшното му членство в
Сдружението несъвместимо.
в) при маловажни случаи по чл. 12 и чл. 19, ал. 2, Управителния съвет определя с
решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите
последици, при неспазването на което прави предложението за изключване.
(2) Изключването се извършва с решение на Общото събрание на СУ - Стара
Загора, по предложение на Управителния съвет.
Чл. 17. (1) Юридически лица - членове на СУ - Стара Загора могат да бъдат
съюзи, дружества, асоциации, висши училища, научни институти, клубове и други
обществени научни и търговски организации, които:
а) обединяват учени, които са индивидуални членове на СУ - Стара Загора или от
други региони на страната;
б) обединяват учени и лица с висше образование;
в) по своя характер са демократични организации и техните цели и задачи не
противоречат на настоящия Устав на СУ - Стара Загора;

г) приемат формите и средствата на СУ - Стара Загора за осъществяване на целите
и предмета на дейност и декларират своята готовност за участие в тях.
(2) Членуването на тези организации в Съюза не засяга статута им на юридически
лица (самоуправление, самофинансиране и самостоятелност), нито прави техните членове
индивидуални членове на СУ - Стара Загора.
(3) Членове на СУ - Стара Загора могат да бъдат и други юридически лица, в
които работят лица с висше образование и провеждат политика на подпомагане и
насърчаване на развитието на науката чрез дарения, спонсорство и използване на научни
продукти и други подобни деятелности.
Чл. 18. (1) Юридическо лице (ЮЛ), кандидатстващо за член на СУ - Стара Загора,
подава писмена молба с приложение на следните документи:
а) решение на управителния орган на ЮЛ за членство в Съюза, представляващите
го лица с посочване на мотивите за участие и на направленията, в което желае да се
реализира;
б) справка за предмета на дейност и приоритетите в развитието му;
в) удостоверение за актуално състояние.
(2) Решение за приемане на ЮЛ за член се взема от УС на СУ - Стара Загора.
Чл. 19. (1) Юридическите лица - членове на СУ - Стара Загора имат право:
а) да получават информация за проявите на Сдружението;
б) при тяхно искане да бъдат представлявани от СУ - Стара Загора в аспект на
целите му пред държавни и други органи и да бъдат отстоявани интересите им;
в) да участват в управителните органи на Сдружението, да бъдат информирани за
неговата дейност, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по
реда на чл. 11;
г) да ползват приоритетно услугите, които предлага СУ - Стара Загора;
д) упълномощен представител на колективния член да разполага с един глас в
събранията на секциите и клубовете и в общото събрание на СУ - Стара Загора.
(2) Юридическите лица - членове на СУ - Стара Загора са длъжни:
а) да внасят ежегодно членския си внос в размер определен от ОС на СУ – Стара
Загора;
б) да информират СУ - Стара Загора за приоритетите в дейността си;
в) да участват в прояви, свързани със защитата на общите интереси на СУ - Стара
Загора и осъществяване на неговите цели и предмет на дейност;
г) да информират ръководството на СУ - Стара Загора за по-важните изменения в
своя статут и функциониране
Чл. 20. (1) Към СУ - Стара Загора могат да бъдат асоциирани докторанти,
специализанти и студенти, които са свързани с процесите на научното творчество и
преподавателската дейност. Те се приемат от звената на СУ - Стара Загора и плащат
годишен членски внос в размер определен от ОС на СУ - Стара Загора. Асоциираните лица
участват в научния живот на съюзното звено и се ползват с правото на професионална
защита от СУ - Стара Загора.
Чл. 21. По инициатива на СУ - Стара Загора могат да се изграждат студентски
научни дружества във висшите училища и колежите, които имат право да бъдат приети за
колективни членове.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
Организационни звена на СУ - Стара Загора
Чл. 22. СУ - Стара Загора се състои от:

(1) Индивидуални членове, които се обединяват на доброволен принцип в научни
секции по научни специалности, определени от приетата номенклатура на научните
направления; в дружества по местоживеене; в дружества по месторабота; в клубове по
научни интереси.
(2) Юридически лица (съюзи, клубове, комитети и други обществени или
търговски организации), в които работят съюзни членове и\или лица с висше образование.
Чл. 23. (1) Научната секция е основно звено, обединяващо индивидуалните
съюзни членове.
(2) Научните секции се създават, когато не по-малко от 5 съюзни членове
пожелаят това. Утвърждаването им се извършва с решение на УС на СУ - Стара Загора.
(3) Изборът на нови членове на секция се извършва по предложение на
ръководството на секцията и по предложение на УС.
(4) Секциите от дадено научно направление към СУ - Стара Загора могат на
доброволни начала да се обединяват на републиканско или регионално равнище със
секции към други организации за съвместни дейности, като за целта формират съвет или
общо ръководство, временно или за цял мандат, докато трае съвместната дейност.
(5) Секциите могат да се сдружават помежду си и/или със съответните обществени
и държавни организации и с други научни институти за осъществяване на конкретни
съвместни научни мероприятия или други съюзни дейности.
Чл. 24. Общото събрание на секцията с тайно или явно гласуване и обикновенно
мнозинство, избира ръководство на секцията. При избора се спазват принципите на
приемственост и сменяемост.
Чл. 25. Всяка секция:
(1) Работи по годишен план приет на нейното Общо събрание.
(2) Подпомага своите членове в творческата им дейност и в защита на техните
професионални права и интереси.
(3) Избира полагащия й се брой членове за Общото събрание на пълномощниците
(ОСП) на СУ - Стара Загора и предлага свои членове за участие в ръководните органи на
Сдружението.
(4) Прави предложение пред Управителния съвет за награждаване на свои членове
и организиране на техни чествания.
(5) Чрез Управителния съвет на СУ - Стара Загора установява контакти с
чуждестранни учени и организации от съответната специалност и осъществява научен
обмен с тях, съобразно разпределението на средствата на СУ - Стара Загора.
Чл. 26. Освен в секции, съюзните членове могат на териториален или друг
принцип да се обединяват в:
(1) Дружества по местоживеене, които се създават по инициатива на съюзните
членове в населените места, извън Стара Загора, където има най-малко 5 души, членове на
СУ - Стара Загора. Те се утвърждават от Управителния съвет на СУ - Стара Загора и с
решение се определят техните функции и задачи;
(2) Дружества по месторабота. Могат да бъдат изградени към висшите училища,
научните институти или други научни организации. Създават се по инициатива на
съюзните членове, работещи в съответното висше училище или научна организация.
Утвърждават се от УС на СУ - Стара Загора като техните конкретни функции и задачи се
определят с решението за тяхното утвърждаване;
(3) Клубове по научни интереси;
(4) Клубове по възрастови групи.

Чл. 27. Научните секции, клубовете и дружествата се ръководят от председатели,
които се считат за делегирани по право в състава на Общото (на пълномощниците)
събрание на СУ Стара Загора, където участват и гласуват в неговите заседания.
ГЛАВА ПЕТА. Органи за управление и контрол
Чл. 28. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.
(3) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(4) Общото събрание може да бъде преобразувано в Събрание на
пълномощниците (ОСП) по предложение на УС. Всички текстове по-надолу в Устава,
които се отнасят до Общото събрание, да се счита, че се отнасят и до Събранието на
пълномощниците. В него участват по право председателите на секциите и допълнително
избрани пълномощници от общите събрания на секциите при норма, определена от
Управителния съвет на СУ - Стара Загора, съобразно броя на членовете им. Членовете на
Управителния съвет и Контролната комисия, участват по право като делегати в Общото
събрание.
(5) Юридически лица, Колективни членове на СУ - Стара Загора участват в ОСП с
1 (един) представител.
Чл. 29. (1) Общото събрание на СУ - Стара Загора:
а) изменя и допълва настоящия Устав;
б) приема други вътрешни актове;
в) избира и освобождава председателя и зам.-председателя, членовете на УС и КК.
г) изключва членове на СУ – Стара Загора;
д) взема решение за участие в други организации;
е) взема решения за преобразуване или прекратяване на СУ – Стара Загора;
ж) приема програма за дейността на СУ – Стара Загора;
з) приема доклада за дейността на СУ – Стара Загора;
и) приема бюджета и финансовия отчет;
й) взема решение относно дължимостта и размера на членския внос и/или на
допълнителни вноски;
к) приема ежегодните отчети на УС и КК;
л) отменя решения на други органи на Съюза, които противоречат на Законите,
Устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
м) упълномощава зам.-председателя да изпълнява функциите на председател в
случаите, когато последният не е в състояние да изпълнява своите задължения;
н) взема и други решения, предвидени от Устава или произтичащи от изменение и
допълнение на нормативни актове;
(2) Решенията на ОС са задължителни за всички органи и организационни звена на
СУ - Стара Загора. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и
съответствие с Устава.
(3) 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 заинтересуваните 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.
(4) Споровете по ал. 2, изречение второ, могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрациата 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 на решението.
Чл. 30. (1) ОС на СУ - Стара Загора заседава поне веднъж на 2 години.
Управителният съвет и Контролната комисия правят отчет за своята дейност пред ОС.
(2) ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от съюзните
членове. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за
свикване на ОС, то се свиква от съда със седалище Стара Загора по писмено искане на
заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) В поканата се съдържа дневният ред, датата, часът и мястото за провеждане на
ОС, по чия инициатива се свиква и при необходимост, мястото, където членовете на ОС
могат да се запознаят с предварително изготвените по дневния ред материали.
(4) Събранието се оповестява с писмена и/или електронна персонална покана от
Председателя на УС, Председателя на КК. Поканата се поставя на видно място и в
http/www.sustz.com на Съюза на учените Ст. Загора.
Чл. 31. (1) ОС на СУ - Стара Загора е законно, ако присъстват повече от
половината членове на ОС.
(2) При липса на кворум, събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се счита за законно, ако присъстват не по-малко от 1/3 от
членовете му. В противен случай събранието се отлага за друга дата и час при спазване на
изискванията на чл. 30, ал. (3).
Чл. 32. (1) Всеки член на ОС има право на 1 (един) глас.
(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) ОСП определя условията и възлага на УС или на Председателя на СУ – Ст.
Загора да взема окончателното решение на обсъжданите въпроси и проблеми.
(4) Предложенията за председател и зам.-председатели на секции се правят от
секциите.
(5) Решенията по член 29, ал (1) т. а) и т. е) се вземат с мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
а) него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до IV степен, или по сватовство - до II степен включително;
б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
(7) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не могат
да се вземат решения.
Чл. 33. (1) Членовете на УС на СУ - Стара Загора се избират за срок от четири
години от състава на Сдружението.
(2) С решение на ОС на СУ - Стара Загора, мандатът по ал. 1 може да бъде
продължен за срок не по-голям от една година.
(3) Начинът за избиране на УС (тайно или с явно гласуване) се решава от Общото
събрание преди избора.
(4) Общото събрание избира Управителен съвет от 5 до 9 (пет до девет) члена, в т.
ч. председател и зам.-председател.
(5) Мандатът на членове на УС на СУ - Стара Загора може да бъде прекратен при
условията на чл. 14 ал. 1 и чл. 15 ал. 1 от настоящия Устав с решение на ОС.
Чл. 34. (1) Управителният съвет:

а) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и координира
дейността на организационните звена;
б) разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на Устава;
в) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза;
г) подготвя и внася в Общото събрание отчет на бюджета;
д) определя реда и организира дейността на СУ - Стара Загора включително и тази
в обща полза и носи отговорност за това;
е) взема решение за ликвидация на Сдружението;
ж) определя адреса на Сдружението;
з) приема нови членове на Сдружението;
и) предлага на Общото събрание изключването на членове на Сдружението на
основание чл. 16, ал. 2;
й) прави предложение за награждаване с награди и взема решение за присъждане
на съюзни награди;
к) формира временни или постоянни органи (съвети, комисии, комитети и др.) и
определя реда за тяхната дейност, финансовото обезпечаване и административното
обслужване;
л) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган;
м) изпълнява и други задачи, възложени от Общото събрание или произтичащи от
настоящия Устав, за които не е посочен изпълнител.
(2) Всеки член на УС отговаря за определена общосъюзна дейност и при
необходимост председателства различни комисии или съвети.
Чл. 35. (1) Управителният съвет провежда своите заседания веднъж на три месеца.
(2) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя на СУ - Стара
Загора. Председателят е длъжен да свика УС и при писмено искане на 1/3 от членовете му,
като в този случай, ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то УС
може да се свика от всеки един от заинтересованите негови членове. При отсъствие на
председателя, заседанието се ръководи от зам.-председателя или от негов член, по решение
на УС.
(3) УС взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината негови
членове.
(4) Член на УС, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения се счита за присъстващ. Гласуването на този член на УС се
удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(5) УС може да вземе решение без провеждане на присъствено заседание, ако
решението бъде подписано без възражение или подкрепено с ел. съобщения на 2/3 от
всички членове на УС.
(6) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а
решенията по член 34, ал. (1), т. в), г) и е) - с мнозинство от всички членове на УС.
(7) Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи
имуществото и интересите на Сдружението.
(8) УС определя методите и сроковете за амортизация на дълготрайните активи,
утвърждава реда и комисия за инвентаризация на активите и пасивите на СУ – Стара
Загора

(9) Определя функциите и задачите на Зам.-председателя на СУ – Ст. Загора и на
членовете на УС.
Чл. 36. (1) Председателят на СУ - Стара Загора представлява Съюза и
осъществява неговото ръководство по изпълнение решенията на Общото събрание и УС.
(2) Председателят свиква заседанията на УС. Заседанията на УС се ръководят от
Председателя.
(3) Председателят отговаря за финансово- счетоводната дейност, утвърждава
формата на счетоводство и подписва годишния финансов отчет.
(4) В помощ на Председателя и УС работят щатни сътрудници, назначени от
Председателя.
(5) Председателят сключва трудов договор, съкласно КК и НКПД.
Чл. 37. (1) Контролната комисия се избира от ОС в състав от 3 до 5 (три до пет)
члена и начинът на гласуване (явно или тайно) се гласува преди събранието.
(2) Членовете на КК не могат да бъдат членове на ръководните органи на СУ и
неговите организационни звена.
(3) Контролната комисия:
а) проверява изпълнението на решенията на ОС и спазването на настоящия Устав;
б) следи за правилното съхраняване и използване на съюзното имущество;
в) проверява финансовото и материалното състояние на Съюза и спазването на
финансовата дисциплина;
г) дава мнения по решения, които приема УС;
д) проверява сигнали за неправомерни действия на органите за управление на
Съюза, както и ръководствата на секции и други негови звена;
(4) Контролната комисия прави предложения пред ОС, УС и ръководствата на
организационните звена за отстраняване на констатираните недостатъци.
Чл. 38. В състава на Управителния съвет на СУ - Стара Загора е целесъобразно да
има представителство на различните структури (секции, групи, клубове), поколения и
специалности.
Чл. 39. По решение на Управителния съвет, като негови помощни органи във
връзка с различните насоки на съюзната дейност, могат да се изграждат съвети и комисии,
в които участват представители на секции, групи, клубове от съюзните научни
направления.
ГЛАВА ШЕСТА Средства и имущество
Чл. 40. (1) Имуществото на СУ - Стара Загора се състои от правото на собственост
и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права,
регламентирани от закона.
(2) Придобитото имущество от СУ - Стара Загора и неговите организационни
звена е общосъюзна собственост, в рамките на СУ – Стара Загора.
(3) Оперативното управление и стопанисването на движимото и недвижимото
имущество се осъществява от председателя, неговия заместник и щатния състав на СУ Стара Загора по решение на УС.
(4) В рамките на СУ - Стара Загора се провежда единна инвестиционна и кредитна
политика.
Чл. 41. (1) СУ - Стара Загора осигурява средствата за своята дейност от:
а) членски внос;
б) допълнителни членски вноски;

в) дарения, завещания, помощи ;
г) спонсорство;
д) лихви и дивиденти;
е) собствена стопанска дейност;
ж) наеми от предоставената материална база за стопанисване от физически и
юридически лица;
з) други източници, които не са забранени от законите на страната.
(2) Всички членове на Сдружението дължат определения годишен членски внос
чрез внасянето му в брой в касата на Сдружението.
(3) При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да
вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано
мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 42. Сдружението разходва имуществото си за: `
1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, науката, образованито,
културата, здравеопазването, техниката и технологиите.
2. Подпомагането на реализацията на своите членове.
Чл. 43. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да
осъществява дейността, насочена за реализиране на целите,определени по реда на този
Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата по
чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано
мнозинство 2/3 от всички негови членове.
(3) Сдружението не може да сключва сделки с лица по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ както
и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или
възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на
Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
Чл. 44. (1) В срок до 30 март на всяка година да се изготви счетоводен отчет,
който да се приеме от УС на СУ – Стара Загора.
Чл. 45. Общото събрание и УС на Сдружението, водят книги за протоколите от
всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили
протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието
им.
Чл. 46. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 47. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. (3) от
ЗЮЛНЦ.
Чл. 48. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която
се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите по чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3
ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от
наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на
движимото и едва след това на надвижимото имущество на Сдружението. Той няма право
по какъвто и да е начин да прехвърля имущесто на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Чл. 49. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се
предоставя по решение на съда на ЮЛ с нестопанска цел, определено да извършва
обществено- полезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел.
Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на Общината по
седалището на прекратеното Сдружение.
ГЛАВА СЕДМА. Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 50. Печатът на Сдружението е кръгъл с надпис СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА
ЗАГОРА, а в средата – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Чл. 51. Сдружение с нестопанска цел Съюз на учените - Стара Загора е приемник
на активите и пасивите на Съюза на учените в България - клон Стара Загора.
Чл. 52. Списъкът на участниците в Общото събрание, приели Устава да се счита
неразделна част от този Устав.
Чл. 53. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и
прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите
на този Устав, в случаи, че противоречат на закона, се заместват по право от
повелителните му правила.
Чл. 54. Настоящият Устав е приет от Общо събрание на Съюза на учените - Стара
Загора, състояло се на 17.12.2001 г., изменен и допълнен от ОСП проведено на 11.04.2005
г., изменен и допълнен от ОСП на 14.04.2009 г. ., изменен и допълнен от ОСП на
11.12.2013 г. и е в съответствие със ЗЮЛНЦ (ДВ бр. 81 от 03.10.2000 г.), изменен и
допълнен от ОСП на СУ – Стара Загора на 07.12.2017 год.

Председател на СУ – Стара Загора:
/доц. д-р Васил Хаджиилиев/

