ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на
Съюза на учените в България – клон Сливен
Съюзът на учените в България – клон Сливен е учреден на териториален
принцип (в рамките на област Сливен) и съгласно чл.1 ал.1 от Устава е
доброволна, неправителствена и демократична творческо-професионална
организация на учените от региона.
Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на
Съюза на учените в България – клон Сливен (за краткост – СУБ - клон Сливен,
СУ - Сливен или само Клона). Правилникът е разработен на основата на Устава
на СУБ, приет от Осмия конгрес на СУБ, състоял се на 26 и 27 октомври 2001 г.
Чл.1.(1) СУ – Сливен осъществява дейността си като самоуправляващо се
звено, в рамките на СУБ, със собствена самостоятелна сметка.
(2) СУ – Сливен не е юридическо лице и ползва регистрацията на
СУБ като юридическо лице с нестопанска цел, учредено за неопределен срок
със седалище в гр. София.
Чл.2. Членството, правата и задълженията на физическите и юридически
лица, членове на СУБ - клон Сливен се урежда съгласно глава трета от Устава
на СУБ.
Чл.3. Със своята дейност СУ - Сливен:
1. Съдейства за развитието на науката и образованието в региона, за
издигане на техния престиж и принос за просперитета на региона;
2. Изразява и защитава правата и интересите на своите членове и
подпомага тяхната творческа и професионална дейност;
3. Участва като независим партньор и консултант на местната
законодателна и изпълнителна власт при формирането и реализирането на
дейности, свързани с развитието на региона.
Чл.4. СУ – Сливен издържа дейността си от членски внос, спонсорство и
други източници.
Чл.5. (1) За организиране на своята дейност СУ – Сливен изгражда:
а) секции – на научно-тематичен принцип;
б) дружества – на териториален принцип;
в) клубове, центрове – на функционален принцип.
(2) Секциите и дружествата се изграждат, когато имат най-малко 10
съюзни члена и се утвърждават от Общото делегатско събрание на Клона.

(3)Всяка секция:
1. работи за осъществяване на целите и предмета на дейност на Съюза;
2. подпомага членовете си в творческата им дейност и в защита на
техните професионални права и интереси;
3. съдейства за осъществяване на научен обмен с наши и чуждестранни
учени и научни организации;
4. организира конгреси, конференции, симпозиуми и други научни
прояви;
5. може да създава интердисциплинарни научно-изследователски
колективи, каси и др. за подпомагане на своите членове.
Чл.6. (1) Висш ръководен орган на Клона е Общото делегатско събрание.
(2) Общото делегатско събрание:
1. Утвърждава основните задачи за работата на Клона;
2. Приема програма за научните прояви през годината;
3. Приема финансовите сметки за приходите и разходите и финансовия
план;
4. Избира Бюро в състав от пет лица в т.ч. председател, зам. председател,
секретар и членове, отговарящи за основните съюзни дейности, както и
контролна комисия за срок от четири години;
5. С решение на Общото събрание мандатът на Бюрото може да бъде
продължен до 1 година.
6. По решение на Общото събрание може да бъде прекратен мандатът на
член на Бюрото, на секция и Клона, когато:
/1/ Не е редовен съюзен член в съответствие с чл. 15 и чл.19 от Устава
и/или не е взел участие в две заседания.
/2/ Не може да изпълнява своите функции поради тежко заболяване или
пребиваване в чужбина за повече от 1 година.
/3/ Е депозирано писмено желание от лицето.
7. С писмено мотивирано предложение на не по-малко от 25% от
членовете може да се извърши предсрочно прекратяване на мандата на Бюрото,
на звената или на отделните членове.
8. При избора на нови членове на Бюрото, Общото събрание определя
продължителността на мандата им – до края на мандата на останалите членове
на Бюрото или до максималния възможен срок – 4 години.
9. Избира пълномощници за ОСП и делегати за Конгреса на СУБ;
10. Прекратява индивидуалното членство в Съюза, съгласно чл. 17, 18 и
19 от глава 3 на Устава.
11. Приема правилник за работата на клона и на неговите звена и органи;
12. Взема решение за откриване и закриване на съюзни звена в рамките
на Клона;
13. Взема решения за приемане за членове на СУ – Сливен на
юридически лица от региона, отговарящи на условията на чл. 20 от Устава;
14. Разглежда и решава отправени към него молби и жалби;
15. Прави предложения за удостояване със звание “Почетен член на СУБ”
и други звания и награди, утвърдени от централното ръководство;

16. Удостоява с грамота “За дългогодишна активна дейност” и “За принос
в работата на СУ – Сливен”;
17. Взема решения, свързани с представителната, издателска, обществена
и други дейности на Клона.
(3) Делегатите се избират от Общото събрание на секциите, като на всеки
четири редовни съюзни члена се избира един делегат.
(4) Членовете на Бюрото, членовете на Контролния съвет,
председателите и секретарите на секции и ръководителите на юридически лица
– членове на СУБ по право са членове на Общото делегатско събрание.
(5) Общото делегатско събрание се избира за срок от четири години.
Промени в състава могат да се правят по предложение на секциите.
(6) Общото делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината:
1. Събранието се оповестява с писмена персонална покана на електронен
или хартиен носител от Председателя, Бюрото, Контролния съвет или 1/10 от
неговите делегати;
2. Събранието е законно, ако присъстват най-малко половината от
членовете. При липса на този кворум, събранието се отлага с един час по-късно
при същия дневен ред и се счита за законно, ако присъстват не по-малко от 1/3
от членовете му;
3. Събранието взема решения с обикновено мнозинство от
присъстващите, освен ако то не установи по-високи изисквания;
(6) Поне веднъж на две години Бюрото и Контролната комисия на Клона
правят отчет за своята дейност пред Общото делегатско събрание.
Чл.7. (1) Бюрото ръководи оперативната дейност на Клона, съобразно
Устава на Съюза.
(2) В работата на Бюрото по право може да присъстват
Председателят на Контролната комисия, почетните членове на СУБ.
(3) В работата на Бюрото могат да участват специално поканени за
конкретния случай членове на СУБ или представители на други организации.
(4) За подпомагане работата на Бюрото може да бъде избиран
технически сътрудник.
(5) В помощ на бюрото може да бъдат изграждани временни
работни групи за решаване на конкретни въпроси.
Чл.8. Председателят на Клона:
1. Представлява СУБ за дейността на Клона;
2. Организира, ръководи и контролира работата по изпълнение
решенията на Общото делегатско събрание и Бюрото;
3. Ръководи Бюрото;
4.
Свиква и председателства заседанията на Общото делегатско
събрание;
5. Свиква и председателства заседанията на Бюрото;
6.
Изпълнява и други дейности, възложени му от Общото делегатско
събрание и Бюрото;
Чл.9. Секретарят на Клона:
1. Води и съхранява кореспонденцията и документацията на Клона;

2. Съхранява архива и следи за реда на неговото използване;
3. Организира събирането на членския внос.
Чл.10. Всяка секция:
1. Работи за осъществяване на целите и предмета на дейност на Съюза и в
частност на Клона;
2. Организира самостоятелни научни прояви и участва в организирането
на общи прояви на Клона;
3. Може на доброволни начала да се обединява със сродни секции на
национално ниво;
4. Работи за набиране на нови членове на Съюза;
5. Прави предложения пред Бюрото на Клона за социално подпомагане
или награждаване на свои членове.
Чл.11. (1) Общото събрание е висш ръководен орган на секцията.
(2) Общото събрание на секцията:
1. Утвърждава основните задачи за работата на секцията, в съответствие с
Устава;
2. Приема програмата за научни прояви през годината;
3. Избира председател, секретар и членове на ръководството;
4. Избира делегати за Общото делегатско събрание на Клона;
5. Прави предложение за нови членове;
6. Приема решения по други въпроси за дейността на секцията.
Чл.12. Председателят на секцията:
1. Представлява секцията;
2. Организира, ръководи и контролира работата на секцията.
Чл.13. Секретарят на секцията:
1. Води и съхранява документацията на секцията;
2. Отговаря за навременното събиране на членския внос.
Чл.14. (1) В населените места от областта (извън Сливен), където има
най-малко 10 съюзни члена, може да се изгради научно дружество по
местоживеене.
(2) Научното дружество по местоживеене се утвърждава от
Общото делегатско събрание.
(3) Научното дружество по местоживеене си избира ръководство,
включващо председател, секретар и членове.
Чл.15. (1) Към СУ – Сливен по инициатива на съюзните членове могат да
се създават клубове, колективи, центрове и други организационни форми,
свързани с осъществяване дейността на Клона.
(2) Към висшите училища могат да се създават студентски научни
клубове.
Чл. 16. Използването на съюзното имущество от СУБ - клон Сливен се
извършва на основата на договори, приети от Управителния съвет на СУБ.
Настоящите изменения и допълнения в Правилника са приети с решение
на Общото делегатско събрание на Клона от 31.10.2013 г.

