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У  С  Т  А  В 

НА 

СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 
 

Глава първа 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. /1/ Съюзът на учените в България (СУБ) е национална, доброволна, 
неправителствена, непартийна и демократична творческо-професионална 
организация на учените, отворена за участие в нея на учени от страните членки на 
ЕС и останалите държави в света. 

/2/ СУБ е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за 
осъществяване на дейност в обществена полза, учредено за неопределен срок 
със седалище в гр. София. 

  /3/ СУБ и неговите звена извършват своята дейност съобразно законите 
на страната, настоящия Устав и в съответствие с нормативните актове, 
директивите и стандартите на ЕС. 
             /4/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). СУБ се изписва в чуждестранна 
кореспонденция и дейност по следния начин: Union of Scientists in Bulgaria (USB).  
             /5/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Печатът на Съюза е кръгъл с 
надпис „Съюз на учените в България“, а в средата – Република България. 

/4/ (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.).  
Чл. 2. /1/  (Нова  –  ОСП на СУБ от 09.07.2018 г. ) .  СУБ е продължител на 
творческите традиции на научната общност в България и е приемник на активите и 
пасивите на Съюза на научните работници в България, основан през 1944 година.  
             /2/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). СУБ е изграден и функционира на 
федеративен принцип. Неговите звена могат да бъдат и юридически лица в 
рамките на СУБ при запазване на съюзната собственост.  
 
 

Глава втора 

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

НА СУБ 
 
Чл. 3.   /1/ Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и 
висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за 
просперитета на Република България и утвърждаването ѝ като активен член на 
Европейския съюз. 

/2/ СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и 
подпомага тяхната творческа и професионална дейност. 

/3/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). СУБ активно работи за 
осигуряване на широка мобилност и успешно кариерно развитие на учените, за 
практическото реализиране на Европейската харта на изследователите и 
Кодекса за поведение при подбора на изследователи, както и на други инициативи 
и програми на Република България и Европейския съюз за развитие на науката и 
висшето образование. 

/4/  СУБ е независима обществена организация и не участва в сдружения 
с политически характер и техните дейности.  
Чл. 4.   /1/ СУБ използва всички разрешени от закона средства за реализиране на 
своите цели. 



2  

/2/ Съюзът участва като независим партньор и консултант на 
законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на 
националната политика за развитието на науката и висшето образование като 
неразделна част от Европейското научно и образователно пространство: 

1. съдейства за популяризиране и използване на български научни 
постижения в страната и чужбина, за творческо възприемане и 
усъвършенстване на чужд научен опит, методи и технологии; 

2. работи за повишаване ролята на науката във всички области на 
обществения живот и стопанството, подпомага разработването и 
внедряването на научни проекти; 

3. (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) съдейства за: 
– укрепване и развитие на академичната автономия; 
– повишаване квалификацията на учените; 
– осигуряване обучение през целия живот и цялата кариера на учените 
  и намиране на свои форми за участие в този процес; 
– разгръщане на свободно научно творчество, обективна научна критика 
   и спазване на висока научна етика; 
– развитие на иновациите;  
– скъсяване на пътя между науката и бизнеса, следвайки европейски 
   програми и държавната политика; 
– борба с прояви в науката и висшето образование, противоречащи на 
   Етичния кодекс на СУБ (корупция, плагиатство и други); 

4. участва в международния научен живот; 
5. работи за демократизиране на науката; 
6. съдейства за разширяване на творческата интеграция на учените от 

научните организации, университетите и висшите училища, за 
междуотраслово коопериране в науката, както и между науката и другите 
сфери на обществото; 

7. взема участие при демократичното формиране на изборните органи на 
академичната автономия, на национални, отраслови и регионални органи и 
фондове за наука и висше образование; 

8. организира и съдейства за разпространяване на научни знания сред 
българските граждани, както и за тяхното обучение, квалификация, 
преквалификация и др.; 

9. (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) активно пропагандира и съдейства за 
участието на българските учени в реализирането на европейските 
инициативи в областта на науката и висшето образование, за използването 
на българските научни постижения в оперативните програми и стратегии на 
страната и отделните министерства и териториални органи на управление. 

/3/ Съюзът изразява и защитава специфичните творчески и професионални 
интереси на учените, като: 

1. 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; 

2. подготвя и предлага за разглеждане проекти за усъвършенстване на 
нормативните актове в областта на науката и висшето образование; 

3. изразява и отстоява становища по проблемите на работната заплата, 
социалното и здравното осигуряване, трудовата заетост на учените пред 
държавни органи, обществени и научни организации и висши училища; 

4. взема отношение по финансирането и данъчната политика спрямо 
висшите училища и научните организации; 

5. подпомага съюзните звена и членове при преговори с ръководствата на 
висши училища и научни организации и при решаване на въпросите, 
свързани с творческо-професионалната им дейност; 
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6. осъществява контакти и провежда съвместни действия със синдикални и 
други организации по защита на общите интереси на своите членове; 

7. участва в комисии и други обществени формирования за съгласуване на 
интересите на учените и на университетските преподаватели; 

8. използва действени форми за защита на интелектуалната собственост 
на съюзните членове и звена. 

/4/ Съюзът подпомага и поощрява творческата инициатива на членовете си, като: 
1. осъществява самостоятелно или съвместно с други български и/или 
    чуждестранни организации програми за следдипломна квалификация и 

специализация на учените; 
2. извършва и предоставя по договаряне научни разработки, експертизи, 

консултации, рецензии и прогнози; 
3. (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.);    
4. (Доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) популяризира чрез различни форми 

най-добрите произведения на науката и висшето образование; 
5. провежда мероприятия за морално и материално стимулиране на своите 

членове – конкурси, награди, поощрения и др.; 
6. прави предложения за избор на академици и член-кореспонденти на БАН 

и за удостояване с държавни отличия, почетни звания и награди; 
7. съобразно своите възможности Съюзът на учените в България използва 

различни форми на подпомагане на свои членове, които са социално 
слаби, тежко болни или инвалиди с висок процент на нетрудоспособност. 
За изпълнението на тази своя мисия СУБ търси помощта на хуманитарни и 
други организации, както и дарители, предоставящи помощи и средства. 

Чл. 5. За осъществяване на своите цели Съюзът на учените в България         
самостоятелно или съвместно с други организации: 

1. изгражда временни или постоянни съвети, комисии, работни групи, бюра, 
агенции и др.; 

2. организира и подпомага според възможностите си провеждането на 
научни конгреси, конференции, дискусии, обсъждания, лектории, курсове 
или други научни прояви; 

3. участва и при възможност подпомага участието на своите членове в 
международни конгреси, симпозиуми, семинари, поддържа активни връзки 
с чуждестранни научни организации или използва други форми на обмен на 
научни знания; 

4. извършва издателска дейност в страната и чужбина; 
5. урежда домове и клубове за творческа и научна дейност; 
6. осъществява обществен контрол за спазване на изискванията на 

академичната етика от учените; 
7. придобива активи, управлява и стопанисва имущество; 
8. организира или участва в разрешени от закона прояви за изразяване и 

отстояване на интересите на научната общност; 
9. (Отм.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.);  

       10. (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.);  
       11. отговаря на жалби, молби и запитвания и дава устни консултации на    
         членове на Съюза; 
       12. използва печата, радиото и телевизията за пропагандиране на своята  

дейност или  на позиции по актуални въпроси на науката и висшето 
образование. 

Чл. 6. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Съюзът на учените в България,   
самостоятелно или съвместно с научни институти и университети, с държавни 
институции и обществени организации, подготвя и провежда национални 
обществени дискусии и научни форуми, свързани с актуални проблеми на 
науката и висшето образование, на учените и научно-преподавателските кадри.  
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Чл. 7. /1/ Съюзът на учените в България извършва допълнителна стопанска 
дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като използва прихода 
за постигане на определените в Устава на Съюза цели: 

– организира участието на колективи в конкурси по наши и чуждестранни 
програми и проекти и осъществява тяхното финансово, правно и друго 
обслужване; 

–  организира колективи за разработка и решаване на проблеми и задачи, 
договорирани с търговски дружества, предприятия, държавни, стопански и 
нестопански органи и организации; 

–  организира банка от интелектуални продукти и тяхното представяне на 
потребителите, като осъществява посреднически функции при продажба и 
сключване на договори за тяхното внедряване и разпространение; 

–  осъществява  посредническа  дейност за  защита  на  интелектуалната  
собственост; 

–  представлява наши и чуждестранни организации и институции, 
свързани с предмета на дейност на СУБ; 

–  издава и съдейства за издаване на книги, списания, брошури, вестници, 
рекламни и други печатни материали и свързана с тях компютърна 
предпечатна дейност, печат, реклама и разпространение; 

–  организира и участва у нас и в чужбина в научни прояви, панаири, 
изложби и свързаните с тях резервации на хотели, транспорт, зали, 
печатни материали и други услуги; 

–  организира научен и конгресен туризъм и съпътстващите го екскурзии, 
развлечения, преводачи, посещения на културни и спортни прояви и др.; 

–  осъществява консултантска дейност във всички направления на науката, 
техниката, технологиите, производството, икономиката, финансите, 
екологията, медицината, образованието, правото, историята и т.н.; 

–  организира и провежда обучение, квалификация и преквалификация на 
хора с различни степени на образование, като за целта формира 
постоянни и временни курсове, школи, центрове и други учебни форми и 
институции; 

–  извършва в допустимите от закона случаи оценки на: недвижими имоти, 
земя, машини и съоръжения, проекти, разработки, прототипи и продукти,  
научни трудове, приватизационни сделки, строителни и комасационни 
планове; 

–  (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.);  
–  (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.);  
–  самостоятелно или съвместно с други организации създава 

лаборатории, консултационни пунктове, диагностични звена, технически 
бази и др., даващи възможност за реално осъществяване  на предмета на 
стопанската дейност, както и на малки предприятия за експериментално и 
първоначално производство на наукоемки продукти. 
/2/ СУБ може самостоятелно или съвместно с други юридически лица да 

създава търговски дружества, да взема участие като ограничено отговорен 
съдружник в създадени търговски дружества, да закупува акции, облигации и 
ценни книжа. 

/3/ СУБ издава списание „Наука“ като свой официален печатен орган. 
/4/ СУБ възприема електронните носители на информация като основни 

средства за комуникация със своите членове, организационни звена, съвети, 
комисии и други общосъюзни органи. 

/5/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). СУБ създава и системно 
поддържа Web страница в Интернет, в която намират място най-актуалните 
прояви от дейността на организацията. 
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Глава трета 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Чл. 8. Членуването в Съюза на учените в България е доброволно. 
Чл. 9. Членове на СУБ могат да бъдат физически и юридически лица. 
Чл. 10. /1/ (Изм.и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) . Член на Съюза на 
учените в България може да бъде  всеки български или чуждестранен 
гражданин, който има научна степен и/или научно звание, или притежава висше 
образование и извършва или е извършвал научноизследователска и/или 
преподавателска дейност. 

/2/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). За да стане член на СУБ, 
чуждестранният гражданин трябва да бъде приет в негова структура (секция или 
клон). 

/3/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Званието „Почетен член на 
СУБ“ може да бъде присъдено на български или чуждестранен  гражданин, 
добили национално или международно признание и/или имащи значителни 
заслуги за изграждането и развитието на СУБ. Общото събрание на 
пълномощниците определя конкретните критерии и изисквания за присъждане на 
званието. 

Чл. 11. /1/ Писмени молби за членство в СУБ се подават до съответното съюзно 
звено с приложени: 

1. творческа биография; 
2. библиографска справка за основните трудове; 
3. копие от две научни публикации на кандидата; 
4. писмени препоръки от двама редовни членове на СУБ. 

/2/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Изискванията по т.т. 3 и 4 
по предходната алинея не се отнасят до учените с придобита  научна степен или 
заемащи академичните длъжности „доцент“ и „професор“. 

/3/ Бюрото на  съюзното звено се произнася по молбата в едномесечен 
срок. 

/4/ За решението за приемане на нов съюзен член се уведомява 
Управителният съвет на СУБ. 

/5/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Отказът на съюзното 
звено да приеме кандидата за член на СУБ може да се обжалва пред Общото 
събрание на звеното, а при негов отказ – пред Управителния съвет на СУБ. 

/6/ Учените от страните на ЕС, които са членове на СУБ и работят на 
територията на страните, се ползват с равни права с българските съюзни 
членове. Членовете на СУБ, постоянно пребиваващи в своите страни, 
осъществяват своите права и задължения съобразно конкретните условия и 
организационните форми, към които са зачислени. 

/7/ Редът за приемане на членове извън страните на ЕС, техните права и 
задължения, размерът на членския внос и др. се определят с Правилник, приет 
от Общото събрание на пълномощниците на СУБ. 

/8/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Членовете на СУБ, български 
граждани, работещи или учещи в страни в и извън ЕС, осъществяват своите 
права и задължения съобразно конкретните условия и организационните форми, 
към които са зачислени.  
Чл. 12. Почетни членове на СУБ се провъзгласяват от Общото събрание на 
пълномощниците на СУБ по мотивирано предложение на Управителния съвет 
или на бюрото на клон или секция. 
Чл. 13. /1/ Всеки редовен член на Съюза има право: 

1. да участва в разискванията и вземането на решения в съответните   
съюзни структури; 
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2. да избира и да бъде избиран в органите на Съюза; 
3. да участва в дейността на различни съюзни звена, като сам 

определи къде ще плаща членския си внос; 
4. да бъде информиран за дейността на Съюза; 
5. да получава професионална защита и социално подпомагане; 
6. да ползва материално-техническата база, творческите и почивните 

домове и клубове на Съюза; 
7. да бъде награждаван за високи научни постижения със съюзни 

награди или да бъде представян за награждаване от други органи и 
организации; 

8. да участва в общосъюзната организационна дейност и научни 
проекти на СУБ и неговите звена; 

9. да получава съдействие за подобряване на битовото му устройване, а 
при необходимост да бъде материално подпомаган съобразно 
възможностите на СУБ; 

10. да бъде улесняван при повишаване на научно-професионалната му  
квалификация; 

11. да получава съдействие за защита на неговата интелектуална 
собственост и трудови права; 

12. да участва лично в разглеждането на случаите, когато се взема 
решение по неговата дейност и поведение; 

13. да се обръща с въпроси, предложения, жалби, сигнали и становища 
до всички органи на СУБ и да получава отговор в едномесечен срок; 

14. да ползва препоръки от СУБ при постъпване на работа или при 
кандидатстване за членство в чуждестранни научни организации; 

15. (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.);  
16. да ползва други резултати от дейността на Съюза. 
/2/ Творческите, икономическите и социалните придобивки на съюзните 

членове се ползват по ред и условия, определени от Управителния съвет на 
СУБ. 
Чл. 14.  /1/ Всеки член на СУБ е длъжен: 

1. да работи за постигане целите на Съюза; 
2. да спазва Устава; 
3. да извършва научноизследователска и/или преподавателска дейност; 
4. да спазва законите и етичните изисквания към учения; 
5. да плаща всяка година членския внос; 
6. да изпълнява съвестно задълженията си в органите, където е избран. 

/2/ Изискването по т. 3 от предходната алинея не е задължително за 
съюзните членове, които са пенсионери. 

/3/ Съюзните членове могат да членуват в политически структури и да 
изпълняват определени функции в тях само от свое име, без да ангажират СУБ и 
негови звена. 

/4/ (Изм. и доп.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). За председател и зам.-
председатели на СУБ, членове на УС, ОСП и другите общосъюзни органи  не  
могат да бъдат  избирани членове на ръководни органи на национални, регионални 
и местни политически партии, коалиции, сдружения и движения. 
Чл. 15.  /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 пребиваване в чужбина на съюзен член не го 
освобождава от задълженията му по чл. 14. 
Чл. 16. За задълженията на Съюза членът отговаря до размера на предвидения 
членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на Съюза. 
Чл. 17.  Членството в Съюза се прекратява: 
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1. с едностранно волеизявление до Съюза; 
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение и с прекратяването на  

юридическото лице; 
3. при отпадане по условията на чл. 18; 
4. с изключване по условията на чл. 19; 
5. с прекратяване на Съюза. 

Чл. 18.  /1/ Член на СУБ, който в продължение на две години не си е платил 
членския внос, се заличава от списъка на съюзните членове по решение на 
общото (делегатското) събрание на съюзното звено. 

 /2/ Учен с дългогодишно членство в СУБ, който е отписан от съюзното 
звено, може да възстанови еднократно членството си като плати членския си внос 
за пропуснатите години. По решение на бюрото на съюзното звено броят на 
пропуснатите години може да бъде редуциран, но без да се изключват последните 
две календарни години преди годината на възстановяване на членството. 
Чл. 19.  /1/ Член на СУБ се изключва, когато: 

1. нарушава съществени разпоредби от Устава на СУБ; 
2. е наказан с влязла в сила присъда на лишаване от свобода или друго по- 
    тежко наказание за умишлено престъпление от общ характер; 
3. като учен е извършил неетични прояви, които накърняват престижа на СУБ. 

/2/ Изключването става от съответното общо (делегатско) събрание на 
съюзното звено. 

/3/ Решението, взето по реда на ал. 2, може да се обжалва пред Общото 
събрание на пълномощниците на СУБ. 
Чл. 20. /1/ Юридически лица – членове на Съюза могат да бъдат съюзи, 
дружества,  асоциации, висши училища, научни институти, клубове и други 
обществени научни организации, които: 

1. обединяват учени, които са индивидуални членове на СУБ; 
2. обединяват учени и специалисти с висше образование; 
3. по своя характер са неправителствени и демократични организации  и 
    техните цели не противоречат на Устава на СУБ; 
4. приемат формите и средствата на СУБ за осъществяване на целите и 
    предмета на дейност и декларират своята готовност за участие в тях. 

 /2/ Юридическите лица – членове на СУБ, изградени само от физически 
лица, които са индивидуални членове на СУБ, участват в дейността и 
управлението на СУБ по реда, предвиден за клоновете на СУБ. 

 /3/  Членуването на тези организации в Съюза, извън тези по ал. 2, не 
засяга статута им на юридически лица, на самоуправление, самофинансиране и 
самостоятелност, нито прави техните членове индивидуални членове на Съюза. 

 /4/ Членове на СУБ могат да бъдат изследователски, развойни и 
квалификационни организации, както и подобни самостоятелни центрове, 
институти и фондации от страната или чужбина, с предмет на дейност наука и 
висше образование. 

 /5/ Членове на СУБ могат да бъдат и други юридически лица, в които 
работят предимно специалисти с висше образование и/или които са се утвърдили 
със своите актове на подпомагане и насърчаване развитието на науката и 
образованието – дарения, спонсорство, използване на научни продукти, 
предоставяне на материално-техническата си база за научни и образователни 
цели и дейности и пр. 

 /6/ Членове на СУБ могат да станат научни дружества, студентски научни 
формации, съюзи и клубове на изобретатели, както и организации, които 
разработват и предлагат научни и високотехнологични продукти. 
Чл. 21. Ръководството на организацията, която кандидатства за член, подава 
писмена  молба, към която се прилагат: 

1. решение на върховния орган на организацията за членство в СУБ с 
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посочване на мотивите и на направленията, в които желаят да обединят 
усилията си със СУБ; 

2. устав или учредителен договор на организацията; 
3. (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) справка за членския състав на  

организацията и актуалното ѝ състояние; 
4. справка за организациите у нас и в чужбина, с които поддържа връзки. 

 /2/ Решение за приемане на организацията за член се взема от Общото 
събрание на пълномощниците по предложение на съответното ръководство, до 
което е подадена молбата. 

 /3/ Членуването в СУБ е доброволно и организацията може по решение на 
своя върховен орган да прекрати членството си, като отправи тримесечно 
предупреждение. 

 /4/ СУБ може да поиска с тримесечно предизвестие прекратяване на 
членството на организацията. 
Чл. 22.  /1/ Юридическите лица – членове на СУБ, имат право: 

1. да получават информация за проявите, които се организират от СУБ, и да 
участват в тези, които ги интересуват; 

2. при тяхно искане да бъдат представлявани от СУБ пред държавни и други 
органи и организации и отстоявани интересите им; 

3. да добавят към наименованието си думите „към СУБ“; 
4. да ползват приоритетно в сравнение с други организации услугите, които 

извършват звената на СУБ; 
5. да участват със свои предложения в изборите за ръководни органи на 

СУБ или за общосъюзни съвети и комисии; 
6. да участват чрез своите учени и специалисти в конкурсите, организирани от 

СУБ; 
7. да бъдат подпомагани при организиране на научни прояви, провеждани 

съвместно с клонове или секции на СУБ; 
8. да се включат в колективна застраховка „Живот и злополука“, като 

предоставят необходимата базова застрахователна сума; 
9. да се включат в осъществяването на съвместна стопанска дейност. 

 /2/ Юридическите лица – членове  на СУБ, са задължени: 
1. да внасят ежегодно членски внос, определен от Общото събрание на 

пълномощниците; 
2. да информират СУБ за своята дейност; 
3. да участват в прояви, свързани със защита на общите интереси на 

организацията и в осъществяване на нейните цели и предмет на дейност; 
4. да информират ръководството на СУБ за всички изменения в техния статут 

и функциониране; 
5. да участват със собствени средства в организиране на съвместни 

научни изяви, конкурси, издания и др. 
 /3/ Между СУБ и ръководството на юридическото лице – член на СУБ, се 

сключва договор, в който се уточняват организационните, финансовите и другите 
взаимоотношения. Договорите могат да бъдат срочни и безсрочни, да се изменят и 
допълват по взаимно съгласие. 

 /4/  Клоновете и секциите, които не са юридически лица, могат да сключват 
договори за съвместна дейност и споразумения с други юридически лица и 
организации. Юридическите лица, страни по такива договори, могат да станат 
членове на СУБ само след одобрение от ОСП на СУБ. 
Чл. 23. Към СУБ могат да бъдат асоциирани докторанти, специализанти, както и 
студенти, които са свързани с процесите на научното творчество и 
преподавателската дейност. Те се приемат от звената на СУБ и плащат членски 
внос в размер най-малко 30% от членския внос на съюзния член. Асоциираните 
лица участват в научния живот на съюзното звено и се ползват с правото на 
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професионална защита от СУБ. 
 

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА НА СУБ 
 

Чл. 24. /1/ Съюзът на учените в България организира своята дейност чрез звена, 
изградени на научно-тематичен и/или териториален принцип: 

а)  секции; 
б)  клонове; 
в)  дружества, клубове, центрове и др. 

/2/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Съюзните звена, 
регистрирани като юридически лица, извършват вътрешноорганизационната си 
дейност по собствения си устав, който не противоречи на Устава на СУБ и не се 
различава от него по отношение на мандатност, права и задължения на членовете, 
размер на членския внос и основни направления на дейност. В устава си те 
записват, че са организационна част от СУБ, съобразяват се с решенията на 
неговите органи и ги информират за своята дейност. 

/3/ На териториален принцип в научни организации, университети или 
фирми от страни в ЕС могат да се изграждат съюзни звена, в които да членуват 
учени – български граждани, временно или постоянно пребиваващи в тези страни, 
както и учени с местно гражданство.  
Чл. 25. /1/ Секциите са звена на СУБ в столицата. Всяка секция включва на 
доброволни начала най-малко 20 (двадесет) съюзни членове от дадена научна 
област и се утвърждава от Общото събрание на пълномощниците на СУБ. 

/2/ Клоновете са звена на СУБ извън столицата. Те могат да създават 
секции като свои структури. 

/3/ Секции и клонове, заварени при приемането на настоящия Устав с по-
малък състав от определения норматив или отговарящи на норматива, но 
впоследствие съставът е намалял, продължават своето съществуване. 

/4/ Съюзни звена, които имат общи интереси към една научна структура 
или териториален район, могат да изграждат съвместни съвети за взаимодействие 
със съответните административни структури. 

/5/ В края на всеки мандат се провежда атестация на съюзните звена по 
изпълнението на основните задачи на СУБ и показалите най-добри резултати се 
отличават със съюзни награди. 
Чл. 26.   /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 програма за научни прояви през годината; 
3. приема финансова сметка за приходите и разходите; 
4. избира Бюро, в т.ч. председател, зам.-председател, секретар и членове, 

както и при необходимост – контрольор или контролна комисия, като 
определят техните правомощия и задължения; 

5. избира пълномощници за Общото събрание на пълномощниците; 
6. прави предложения пред съответните съюзни органи за професионална 

защита, социално подпомагане или за награждаване на свои членове; 
7. приема Правилник за работата на секцията; 
8. прекратява индивидуалното членство в Съюза; 
9. приема решения по други въпроси за дейността на секцията. 

/3/ Когато численият състав на секцията е многоброен, може да се 
изгради Общо делегатско събрание. Един делегат не може да представлява 
повече от десет съюзни членове. Точният брой на делегатите и редът за тяхното 
избиране се определят от Бюрото на секцията. 
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/4/ Общото (делегатското) събрание се свиква най-малко веднъж в 
годината: 

1. събранието се оповестява с писмена или по електронен път персонална 
покана от председателя, бюрото, контролната комисия (контрольора) или 1/10 
от членовете на секцията; 

2. събранието е законно, ако присъстват повече от половината членове, 
респективно делегати. 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 (делегатите). В противен случай 
събранието се отлага за друга дата и час и на членовете се изпраща писмена 
покана; 

3. събранието взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, 
освен ако самото то приеме по-високи критерии. 

/5/ Поне веднъж на две години Бюрото на секцията и Контролната 
комисия (контрольорът) правят отчет за своята дейност пред общото 
(делегатското) събрание. 
Чл. 27. 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 научноизследователски колективи, 

каси и др. за подпомагане на своите членове; 
6. издържа дейността си от членски внос, спонсорство и други източници; 
7. може да придобие статут на юридическо лице в съответствие с настоящия 

Устав и установения от закона ред, да има самостоятелна сметка и да 
осъществява дейността си като самоуправляващо се звено. 

Чл. 28. /1/ Секциите от различни географски райони могат на доброволни начала 
да се обединяват на републиканско или регионално равнище за съвместна 
дейност. 

 /2/ Общото ръководство на съвместната дейност се осъществява от 
координационен съвет, съставен най-малко от по един представител на всяка 
секция. 

 /3/ Съвместната дейност може да се изрази във взаимна информация по 
всички направления на съюзната дейност; организиране на съвместни научни 
прояви; вземане на отношение към работата на комисиите и специализираните 
научни съвети към държавни органи; обсъждане на проблемите за развитието на 
съответното научно направление и атестирането на учените от него. 
Чл. 29. Секциите могат да се договарят с  научни институти, обществени и 
държавни организации за осъществяване на съвместни научни прояви, 
издателска, консултантска и други видове дейности. 
Чл. 30.  /1/ Клоновете са звена на СУБ извън столицата, учредени на териториален 
принцип. 

 /2/ (Изм. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Клоновете се създават по 
решение на ОСП на СУБ, когато има не по-малко от 20 (двадесет) съюзни членове 
от една или повече различни научни области. 

 /3/ Клоновете могат да изграждат секции като организационни структурни 
звена. 

 /4/ Клонът на СУБ се именува „Съюз на учените в България, клон в гр. ...“. 
Чл. 31. /1/ Общото събрание е висш ръководен орган на клона. 

/2/ Общото събрание: 
1. утвърждава основните задачи за работата на клона; 
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2. приема програма за научни прояви през годината; 
3. приема финансова сметка за приходите и разходите; 
4. избира Бюро, в  т.ч. председател, зам.-председател, секретар и членове, 

както и при необходимост – контрольор или Контролна комисия за срок до 
четири години, като определя техните правомощия и задължения; 

5. избира пълномощници за ОСП; 
6. прекратява индивидуалното членство в Съюза; 
7. прави предложения пред съответните съюзни органи за социално 

подпомагане или за награждаване на свои членове; 
8. приема Правилник за работата на клона и на неговите звена и органи; 
9. приема решения по други въпроси на своята дейност. 

/3/ Бюрото ръководи оперативната дейност на клона, съобразно Устава на 
Съюза. 

/4/ При голям брой членове Общото събрание на клона може по свое 
решение да бъде преобразувано в Общо делегатско събрание, като определя 
броя, реда и начина за избиране на делегатите. 

/5/ Общото (делегатско) събрание се свиква най-малко веднъж в годината: 
1. събранието се оповестява с писмена или по електронен персонална покана 

от Председателя, Бюрото, Контролната комисия (контрольорът) или 1/10 от 
неговите членове (делегати); 

2. събранието е законно, ако присъстват най-малко половината от членовете 
или делегатите му. 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. В противен случай събранието се отлага за 
друга дата и час и на членовете му се изпраща писмена покана; 

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 
(контрольорът) на клона правят отчет за своята дейност пред Общото 
(делегатското) събрание. 

/7/ 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 други дейности, възложени му от Общото (делегатско) събрание. 

Чл. 32. Клонът на Съюза на учените в България: 
1. развива дейност по направления, посочени в Устава на СУБ; 
2. осъществява дейността си като самоуправляващо се звено, има  

самостоятелна сметка и може да придобие статут на юридическо лице в 
съответствие с настоящия Устав и с установения от закона ред; 

3. може да създава интердисциплинарни научноизследователски колективи, 
внедрителски звена, фирми, каси и др. за подпомагане на свои членове; 

4. издържа дейността си от членския внос, спонсорство и други източници; 
5. подпомага членовете си в творческата им дейност и в защита на техните 

професионални права и интереси; 
6. организира конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви; 
7. съдейства за осъществяване на научен обмен с наши и чуждестранни учени и 

научни организации. 
Чл. 33. /1/ В населените места извън местонахождението на клона, където има 
най-малко 10 съюзни членове, може да се изгради научно дружество по 
местоживеене. 
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/2/ Научното дружество по местоживеене се създава по инициатива на 
съюзните членове от населеното място. 

/3/ Научното дружество по местоживеене се утвърждава от Общото 
(делегатското) събрание на най-близкия клон или от Управителния съвет на СУБ. 
С решението се определят неговите функции и задачи. 
Чл. 34. /1/ Научно дружество по месторабота може да бъде изградено към висше 
училище, научен институт, включително ведомствен или фирмен, или друга научна 
организация. 

/2/ Основна цел на дружеството е да изразява и защитава интереси на 
съюзните членове пред ръководството на организацията. 

/3/ Дружеството на СУБ по месторабота се създава по инициатива на 
съюзни членове, работещи в съответното висше училище или научна организация. 
Дружеството се утвърждава от Общото (делегатското) събрание на съответния 
клон или секция на СУБ. 

/4/ Конкретните функции и задачи на дружество на СУБ по месторабота 
се определят с  решението за неговото утвърждаване. 

/5/ Съюзният член сам изразява своето желание, в кое звено да бъде 
неговото основно членство – в секцията или в дружеството по месторабота. 
Независимо от това, къде ще плаща членския си внос, той има право да участва 
при вземането на решения и в двете съюзни звена. 

/6/ Когато членовете на една секция са предимно от едно висше учебно 
заведение или научна организация, секцията може да изпълнява и функциите на 
дружество на СУБ по месторабота. 
Чл. 35.  /1/ Научно дружество по определена научна специалност може да бъде 
изградено към секция или клон по инициатива на съюзните членове. 

/2/ Научното дружество има за основна цел да развива творческата 
инициатива и научния обмен между своите членове. 

/3/ Научното дружество се създава по решение на Бюрото на секцията 
или клона. С решението се определят неговите задачи и функции. Секцията или 
клонът може да предостави на дружеството някои от своите правомощия. 
Чл. 36.  /1/ Секциите и клоновете по своя инициатива или по инициатива на 
съюзни членове могат да създават клубове, колективи, центрове и други 
организационни форми, свързани с осъществяването на творческо-
професионалните задачи и функции на СУБ. 

 /2/ По инициатива на СУБ, на неговите секции и клонове, могат да се 
изграждат студентски научни дружества във висши училища и колежи. 
Чл. 36а. /1/ Продължителността на мандата на бюрата на съюзните звена (секции, 
клонове, дружества и др.), както и на пълномощниците, е четири години. По 
решение на общите им събрания мандатът може да бъде продължен за срок не 
по-голям от 1 година. 

/2/  С решение на Общото събрание може да бъде прекратен мандатът на 
член на Бюрото на съюзното звено, както и на пълномощник в ОСП на СУБ, когато 
той: 

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 без оправдателни причини; 

2. не може да изпълнява своите функции поради тежко заболяване или 
   пребиваване в чужбина за повече от една година; 
3. (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) не изпълнява добросъвестно 

възложените му функции, нарушава Устава, Етичния кодекс на СУБ, 
решенията на бюрото на секцията или клона, вътрешните правила на СУБ или 
съюзното звено, както и с поведението си уронва престижа на звеното или 
СУБ; 

4. е депозирал писмено желание; 
5. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) с направено обосновано предложение от 
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Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по етика или бюрата на 
съюзните звена. 

/3/ С писмено мотивирано предложение на не по-малко от 25% от 
членовете на звената може да се извърши предсрочно прекратяване на мандата 
на бюрата на звената или на отделни членове, както и на пълномощниците. 

/4/ При избор на нови членове на бюрата или пълномощници между 
четиригодишните отчетно-изборни събрания, техният мандат се определя до края 
на мандата на останалите членове на бюрата. 

/5/ Мандатът на бюрата на новосформирани съюзни звена, както и на 
изцяло обновени ръководства, е до края на общовъзприетия мандат за системата 
на СУБ. 
 

 

Глава пета 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
 

Чл. 37. Органите за управление и контрол на Съюза на учените в България са: 
1.   Общо събрание на пълномощниците (ОСП). 
2.   Отменена. 
3.   Управителен съвет. 
4.   Председател. 
5.   Контролен съвет. 
6.   Комисия по етика. 

Чл. 38. /1/ Върховен орган на Съюза на учените в България е Общото събрание на  
пълномощниците. 

/2/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Общото събрание на 
пълномощниците се състои от пълномощниците, които са избрани от 
общите/делегатските събрания на съюзните звена така, че на всеки 60 редовни 
съюзни членове да има по един представител при спазване регламента на чл. 38, 
ал. 6. 

/3/ Съюзните звена избират пълномощник с пълни права, когато 
членският им състав е приблизително кратен на норматива, но не го достигат с  
10% от него. 

/4/ Съюзните звена могат да се договорят да избират (всички или отделно) 
пълномощници, с оглед да достигнат членски състав, кратен на норматива. 

/5/ Юридическото лице – член на СУБ, участва в Общото събрание на 
пълномощниците с един представител. 

/6/ (Изм.  и доп. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Клоновете и секциите с 
числен състав под 60 членове, но не по-малък от 20 членове, имат един 
представител в ОСП. 

/7/ Председателят и зам.-председателите на СУБ по право са членове на 
Общото събрание на пълномощниците и на Управителния съвет. 

/8/ Пълномощниците на секциите и клоновете не могат да 
преупълномощават други лица да ги представляват в ОСП и са длъжни: 

1. да работят за изпълнението на решенията на ОСП; 
2. да информират съюзните членове от своите звена за решенията и 
    дейността на СУБ; 
3. да  предлагат на бюрата  на  секциите и  клоновете мерки за развитие 
   на тяхната дейност; 
4. да информират УС за проблеми в дейността на съюзните звена и да 
    предлагат мерки в това отношение; 
5. да пропагандират дейността и становищата на СУБ по проблемите на  
    науката и висшето образование, както и да дават свои предложения в това 

отношение. 
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/9/ (Нова – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Председателите на секции и 
клонове, чиито състав е по-малък от 20 съюзни членове, участват в работата на 
Общото събрание на пълномощниците с право на съвещателен глас. Общото 
събрание при всяко свое заседание може по отделен въпрос или по целия дневен 
ред на заседанието да им предостави право на равноправен глас. 

/10/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). В заседанията на ОСП участват 
с право на съвещателен глас членовете на УС, които не са пълномощници; 
председатели на съюзни звена, които не са пълномощници; председателят на 
Контролния съвет или негов представител; председателят на Комисията по етика 
или неин представител и главният редактор на сп. „Наука“. Освен това могат да 
бъдат поканени за участие с решение на УС за свикване на ОСП  почетни членове, 
председатели или секретари на комисии и съвети, председатели на юридически 
лица – членове на СУБ, управители на търговски дружества, ръководители на 
университети и научни организации и др. На събранието не могат да присъстват 
непоканени лица.  
Чл. 39. /1/ Общото събрание на пълномощниците (ОСП): 

1. изменя и допълва Устава; 
2. приема Правилник за дейността на СУБ и неговите органи, както и други 
    вътрешни актове; 
3. (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) избира, прекратява мандата и 

освобождава председателя, зам.-председателите и останалите членове на 
Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по етика и Комисията за 
високи научни постижения; 

4. взема решения за откриване и закриване на съюзни звена; 
5. (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). взема решения за участие в други  

организации, търговски дружества, както и за прекратяване на участието; 
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Съюза; 
7. приема програма за дейността на сдружението; 
8. приема бюджета и финансовия отчет; 
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на 
    имуществените вноски; 

  10. (Изм. и доп.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) приема ежегодни отчети за  
        дейността на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика и 
        отчет за изпълнение програмата на Председателя; 
  11. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на   
        закона, Устава или други вътрешни актове; 
  12. отменена; 
  13. разглежда и решава отправени до него жалби от членове на Съюза, както и от 
       секции, клонове и други съюзни звена; 
  14. упълномощава зам.-председател да изпълнява функции на Председател на 
       СУБ в  случаите, когато последният не е в състояние да изпълнява своите 
       задължения; 
  15.  удостоява със званието „Почетен член на СУБ“; 
  16. приема правилници за присъждане званията и наградите на СУБ за 

    активна съюзна дейност, за високи научни постижения и за сътрудничество и  
    взаимодействие със Съюза; 

  17. избира членовете на Комисията за високи научни постижения; 
  18. взема и други решения, предвидени в Устава или произтичащи от изменения и  
       допълнения на нормативни актове; 
  19. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) взема решения за извършване на 
        инвестиции  в недвижими имоти на СУБ, освен когато тяхното извършване не  
        е задължително по силата на нормативна разпоредба или същите са  
        необходими за запазване на имуществото, както и решения за закупуване или   
        продажба на недвижими имоти, за учредяване на вещни тежести или  
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        учредяване на ипотеки  върху недвижими имоти, собственост на СУБ, за   
        внасянето им като апортна вноска в търговски дружества и всякакви други 
        разпоредителни сделки;  
  20. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) взема решения за сключване на договор 
        за кредит, заем и/или финансов или оперативен лизинг на стойност над 50 000  
        лв. (петдесет хиляди лева), както и за сключване на договор за извършване на  
        съвместна дейност или за участие в гражданско дружество по смисъла на  
        чл. 357 от ЗЗД; 
  21. провежда допитвания до съюзните членове във връзка с дейността на СУБ, 
       промяна на собствеността на недвижима материална база, членството в  
       международни съюзи и др.; 
  22. (Нова – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.) присъжда „Почетен знак на СУБ“; 
  23. (Нова – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.) приема Етичен кодекс на СУБ; 
  24. (Нова – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.) отменя решения на Контролния 
      съвет и на  Комисията по етика по доклад на Управителния съвет; 
  25. (Нова – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.) определя условията и възлага на 
       Управителния съвет или на Председателя на СУБ да вземат окончателното 
       решение по обсъждани въпроси и проблеми. 

/2/ (Доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Събранието на 
пълномощниците не може да отстъпва правата си по ал. 1, т.т. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 
и 19 и т. 20. 

/3/ Решенията на Общото събрание на пълномощниците са задължителни 
за всички органи и звена на СУБ. 

/4/ Решенията на ОСП подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с Устава. 

/5/ Решенията на органите на СУБ, които са взети в противоречие със 
закона, Устава или предходното решение на ОСП, могат да бъдат оспорвани пред 
ОСП по искане на заинтересованите членове на СУБ или на негов орган, 
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от 
датата на взимане на решението. 

/6/ Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по 
регистрация на СУБ от всеки член на Съюза, на негов орган или от прокурора в 
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на 
взимане на решението. 

/7/ Приетите вътрешносъюзни документи са в сила до тяхното изменение, 
допълнение или отмяна от органа, който има съответните правомощия. 

/8/ Общото събрание на пълномощниците може да приема становища и 
предложения по проблемите на науката и висшето образование по електронен 
път, ако 2/3 от списъчния състав е изразил подкрепа на предлагания проект, 
включително с направени изменения и допълнения за неговото подобряване. 

/9/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Предложенията за Председател 
на СУБ се правят от секциите и клоновете на СУБ. Кандидатите за Председател 
на СУБ са длъжни най-малко две седмици преди насрочено заседание на ОСП за 
избор да представят и огласят своя програма за дейността на СУБ. 
Чл. 40. /1/ Общото събрание на пълномощниците заседава най-малко веднъж 
в годината. 

/2/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Общото събрание на 
пълномощниците се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една 
трета от неговите членове. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не 
отправи писмена покана за свикване на ОСП, то се свиква от съда по седалището 
на СУБ по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях 
лице.  

/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждане на ОСП, по чия инициатива се свиква и при необходимост мястото, 
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където членовете на ОСП могат да се запознаят с предварително изготвените 
материали по дневния ред. 

/4/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Поканата се публикува в сайта на 
СУБ или поне на две други съюзни звена, определени с решение на УС, поставя се 
на информационното табло в местонахождението на управлението на Съюза, както 
и се изпраща по електронната поща на всеки от членовете на ОСП, най-малко 20 
дни преди определената дата. В случай, че поради обективни причини тази 
процедура не може да бъде спазена УС може да вземе решение поканата да се 
обяви в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 
вписванията, и  да се постави на мястото за обявления в сградата, в която се 
намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения 
ден. В решението си УС се задължава да посочи кои са обективните причини, 
довели до свикване на ОСП чрез обявление в Агенция по вписванията. 

/5/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Всеки член на ОСП е длъжен в 
едноседмичен срок от избора си да предостави информация на имейл на СУБ или 
в офиса на Централно управление на СУБ за своя актуален имейл адрес, на който 
да получава покани за свикване, както и други официални съобщения. Този адрес 
се отразява в списъка с членове на ОСП, като при негова промяна следва да 
уведоми за това в едноседмичен срок. В случай, че тези изисквания не бъдат 
спазени, поканата или друго съобщение, изпратени до стария имейл адрес, се 
считат за валидно изпратени.  

/6/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Организацията по свикване на 
ОСП може да се извърши от определена от УС работна група от състава на 
членовете на УС.  
Чл. 41.  /1/ ОСП е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови 
членове. 

/2/ 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, но не по-малко от 30% от общия брой на членовете му. В противен 
случай събранието се отлага за друга дата и час при спазване изискванията на чл. 
40 ал. 3 и 4. 

/3/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). ОСП се ръководи от 
Председател, определен с решението на УС за свикване на ОСП и  одобрен от 
ОСП.  
Чл. 42.   /1/ Всеки член на ОСП има право на един глас. 

/2/ Решенията на ОСП се вземат с мнозинство от присъстващите. 
/3/ (Доп.  – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Решенията по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 

т. 6  и решенията във връзка с чл. 41, ал. 2 се вземат с мнозинство от 2/3 от 
присъстващите.  

/4/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). По въпроси, които не са 
включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, но 
ОСП може да допусне тяхното обсъждане или информиране. Клоновете и 
секциите правят предложения за включване на проблеми в дневния ред на ОСП 
писмено до УС през цялата година 

/5/ Решенията по т. 19 от чл. 39 се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 
от членовете на ОСП. 

/6/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Пълномощник, който е отпаднал 
поради неплащане на членски внос или е изключен от СУБ, автоматично губи 
правото да представлява съответните звена, а звеното трябва да му избере 
заместник. 
Чл. 43. (Отм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.)  
Чл. 44.  /1/ Управителният съвет се избира от ОСП. 

/2/ Членовете на УС се избират за срок от четири години. 
/3/ С решение на ОСП може да бъде прекратен мандатът на членове на 
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УС при условията, посочени в чл. 36 а, ал. 2 от Устава. 
/4/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Новоизбраният председател на 

СУБ има право да прави предложения за зам.-председатели на СУБ и членове на 
УС, като се предвижда равностойно представителство на секции и клонове, както и 
представителство на научни организации и висши училища. Окончателният брой на 
членовете на УС и начинът на избирането им (с тайно или явно гласуване) се 
решава от ОСП непосредствено преди избора. 

/5/ С решение на ОСП мандатът на УС може да бъде продължен за срок 
не по-голям   от една година. 

/6/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). С писмено мотивирано 
предложение на поне 25% от членовете на ОСП или на 1/5 от бюрата на секции и 
клонове може да се извърши предсрочно прекратяване на мандата на УС или на 
отделни негови членове. Предложението се прави до УС, който е длъжен да 
включи точката в дневния ред на предстоящо за свикване ОСП или да свика 
извънредно ОСП не по-късно от два месеца от постъпване на предложението. 

/7/  (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.).Управителният съвет с решение 
на 2/3 от своите членове може да поиска от ОСП прекратяване на мандата на 
Председателя на СУБ, на зам.-председатели, на отделни негови членове или на 
целия състав на УС при нарушение на Устава.  
Чл. 45. /1/ Управителният съвет: 

1. ръководи дейността на Съюза между ОСП; 
2. осигурява изпълнението на решенията на ОСП и координира дейността на 
   съюзните звена; 

  2а. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) приема  членовете – инициатори за  
        създаване на нови съюзни звена, както и членове в случаите по чл. 11, ал. 5 от 
        Устава; 

3. представлява сдружението, както и определя обема и вида на 
   представителната власт на отделните негови членове; 
4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на 
   Устава и правилник, приет от Общото събрание на пълномощниците; 
5. подготвя и внася в ОСП годишен проект за бюджет; 
6. (Изм. и доп.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) подготвя и внася в ОСП отчет за  
    дейността на сдружението, включително годишен финансов отчет; 
7. (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) определя реда и организира  
    дейността на СУБ и носи отговорност за това, включително и тази в обща  
    полза;  
8. избира главен редактор на сп. „Наука“ и ръководители на съюзни звена,  
   занимаващи се със стопанска дейност; 
9. прави предложения за награждаване с правителствени награди и взема 
    решения за присъждане на съюзни награди; 

  10. формира временни или постоянни органи (съвети, комисии, комитети и др.) и   
        определя реда за тяхната дейност, материалното, финансовото и  
        административното обслужване; 
  11. (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) определя стратегията, избира 

   мениджъри и осъществява контрол по дейността на  звената със стопанска  
    дейност; 

  11а. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) определя стратегията, избира  
    мениджъри и управители, както и действа от името на СУБ в качеството му на  
    едноличен собственик на търговско дружество с ограничена отговорност, като  
    решава въпросите от компетентността на Общото събрание на търговското  
    дружество по смисъла на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон. Възлага на член  
    на УС да сключи договор за управление с избрания мениджър съответно  
    управител.  

  12. (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) дава съгласие на съюзни звена да се    
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        регистрират като юридически лица по установения от закона ред, както и да   
        участват в каси, центрове, фондове и други форми на дейност; 
  12а.(Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) решава участието на СУБ в каси, 
        центрове, фондове и други форми на дейност; 
  13. разглежда възражения и жалби против неправомерни действия на 

    ръководства на съюзни звена; 
  14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не  
     спадат в правата на друг орган; 
  15. изпълнява и други задачи, възложени от ОСП или произтичащи от 

    настоящия Устав, за които не е посочен изпълнител; 
  16. извършва ликвидация на дружеството; 
  17. определя методите и сроковете за амортизация на дълготрайните 

    материални активи, утвърждава ред и комисия за инвентаризация на 
    активите и пасивите на СУБ; 

  18. (Изм. и доп.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) решава въпросите по управление  
       и стопанисване на МДУ „Фр. Жолио-Кюри“ и функциониране на „Наука- 
         инвест“ ЕООД, и приема техните годишни отчети и баланси;  
  19. (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) взема решение за отдаването под  
        наем на недвижими имоти или движимо имущество на СУБ, за сключване на 
        договор за кредит, заем или лизинг за суми до 50 000 лв. (петдесет хиляди   
        лева) в рамките на  финансовата година, за закупуване на движимо    
        имущество за случаите, когато това не е предвидено в бюджета, за 
        получаване на дарения на движимо и недвижимо имущество, и определя   
        конкретните условия по тези договори и сделки, както и по тези, които са от 
        компетентност на ОСП на основание чл.39, ал.1, т.19 и т. 20. от Устава;  
  20. определя  функциите и задачите на зам.-председателите на СУБ и членовете   
        на УС; 
  21. дава разяснения и указания по прилагането на Устава на СУБ, решенията на   
        ОСП и вътрешносъюзните нормативни актове; 
  22. определя условията и възлага на Председателя на СУБ да взема  
        окончателното решение по обсъждани въпроси; 
  23. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) определя ръководителите на съюзни   
        звена, занимаващи се със стопанска дейност, които не са търговски   
        дружества, определя техния щат и приходно-разходни сметки, цени на услуги  
        и ред за извършване на дейността им; 
  24. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) определя реда и начина на дейност на  
        Централното управление на СУБ, включително структурата, щатното 
        разписание и длъжностните характеристики на персонала, както и начина на  
        водене на книгите за съхранение на протоколите от заседанията на органите  
        на СУБ, оформянето, съхраняването и ползването на протоколи, решения и  
        становища и други съюзни документи, както и тяхното оповестяване в сайта  
        на СУБ;  
  25. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) определя вида, числения състав,  
        ръководството и начина на формиране и конструиране, реда за работа на  
        постоянни и временни комисии, комитети и съвети към ЦУ на СУБ; 
  26. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) организира правния и финансовия 
        контрол на стопанската дейност на СУБ. 
  27. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) одобрява предварително сключването  
        на граждански договори от страна на Председателя при стойности над  
        1500.00 лв. (за един или повече договори с едно и също лице); 
  28. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) изготвя доклад за дейността на СУБ в  
        съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица   
        с нестопанска цел и го обявява в съответния регистър при Агенция по  
        вписванията; 



19  

/2/  Всеки член на Управителния съвет отговаря за определена общосъюзна  
дейност и при необходимост председателства общосъюзни комисии или 
съвети. 

/3/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) При разглеждане на важни въпроси, 
свързани с науката и висшето образование, в работата на УС могат да 
участват с право на съвещателен глас упълномощени представители на Фонд 
„Научни изследвания“, Националната агенция за оценяване и акредитация, 
Съвета на ректорите и други държавни, обществени, научни и бизнес 
организации. 

Чл. 46. /1/ Управителният съвет провежда своите  редовни заседания най-малко 
веднъж на  три месеца. 

/2/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на СУБ 
съобразно Правилника за дейността на Съюза. Председателят е длъжен да свиква 
УС и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не 
свика заседание в едноседмичен срок, то УС може да се свика от всеки един от 
заинтересованите негови членове. 

 /3/ УС взема решение, ако на заседанието присъстват повече от 
половината негови членове. 

 /4/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Член на УС, с когото има 
двустранна телефонна или друга конферентна връзка, се счита за присъстващ. 
Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от 
председателстващия заседанието. 

 /5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по 
чл. 45 ал. 1 т. 5, 6,7, 8 и 17 – с мнозинство от всички членове на УС. 

 /6/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). УС може да взема решение без 
провеждане на присъствено заседание, ако решението бъде подписано без 
възражение или подкрепено с електронни съобщения от всички членове на УС. 

 /7/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). За своите действия 
председателят на СУБ, зам.-председателите на СУБ и останалите членове на 
Управителния съвет носят морална и материална отговорност за неправомерни 
действия, пропуснати ползи и причинени вреди от оперативното управление на 
общосъюзното имущество и финансови средства. 

 /8/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) Клоновете и секциите имат право 
да предлагат въпроси за включване в дневния ред на УС през цялата година. 
Чл. 47. /1/ (Изм. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Председателят на СУБ 
осъществява неговото ръководство по изпълнение на решенията на ОСП и УС и го 
представлява пред органите на изпълнителната, законодателната и съдебната 
власт, пред български и чужди организации от публичната и частната сфера. 

/2/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Координира работата по 
подготовка свикването на ОСП и по провеждане на заседанията на УС. При 
отсъствие на Председателя от заседанието на УС, същото се ръководи от някой от 
заместник-председателите, а в случаите на свикано заседание от друг член на УС 
по реда на чл. 46, ал. 2 от Устава – заседанието се ръководи от този, който го е 
свикал.    

/3/ (Изм. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Организира извършването на 
финансово-стопанската дейност, утвърждава формата на счетоводство и подписва 
годишния финансов отчет. 

/4/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Сключва трудови договори 
съобразно приетото от УС щатно разписание и приетия бюджет, сключва 
граждански договори, прекратява трудови и граждански договори, както и определя 
продължителността на отпуските, извършва съкращения, награждава и налага 
дисциплинарни наказания за персонала от звената към ЦУ на СУБ, съобразно 
разпоредбите на Кодекса на труда и след предварително съгласуване с УС. За 
възнаграждение по граждански договор, надхвърлящо 1500.00 лв. за един и същи 
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човек, за един или общо за няколко договора, Председателят следва да получи 
предварителното одобрение на УС. 

/5/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Сключва и прекратява договорите 
за управление  с  ръководителите  на  стопански  звена  на СУБ. 

/6/ (Изм. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Предприема необходимите 
действия за уреждане на въпросите, свързани със случаите, когато съюзен клон 
или секция обяви за излизането си от състава на СУБ. 

/7/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). При необходимост възлага 
на експерти или на работни групи изработването на становища, оценки и/или 
предложения на СУБ по проблемите, свързани със съюзната дейност, учените, 
науката и висшето образование, като информира Управителния съвет за 
резултатите от извършената дейност. 

/8/ Изпълнява и други функции, делегирани му от ОСП или УС. 
/9/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Командирова членове на УС и 

общосъюзни органи, съюзни членове в страната и чужбина при определени 
условия, когато разходите са за сметка на ЦУ на СУБ. 

/10/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Организира и ръководи работата 
на сътрудниците и помощните комисии към Централното управление на СУБ. 

/11/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Ръководи Комисията на СУБ по 
наградите за високи научни постижения. 

/12/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Подписва или възлага на зам.-
председатели подписването на изходящата кореспонденция на СУБ до държавни и 
местни органи  и институции, университети и академии, посолства, обществени 
организации и др. 

/13/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Представлява СУБ в Комисията 
по образование и наука в Народното събрание, Съвета на ректорите, както и в 
други органи, отправили покана за участие на СУБ. 

/14/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Взема отношение по жалби, 
препоръки, становища, констатации, изпратени до Централното управление на СУБ 
и може да изисква проверки и мнения от съюзни органи, комисии и съвети, бюра на 
секции и клонове и отделни съюзни членове за изясняване на повдигнатите 
въпроси и при необходимост ги внася за решаване от УС. 

/15/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Изготвя и предоставя генерално 
пълномощно за осъществяване на представителството на СУБ пред трети лица в 
полза на посочения за целта заместник-председател в случаите, когато е 
изпълнена хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 14. или на чл. 45, ал. 1, т. 4. В случай, че 
не бъде изпълнено това задължение Председателят на СУБ отговаря за 
причинените във връзка с това вреди или пропуснати ползи. 
Чл. 48.  /1/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Председателят и 
членовете на Контролния съвет се избират от ОСП. Броят и начинът за 
избирането на членовете (с тайно или с явно гласуване) се решава от ОСП 
непосредствено преди избора. 

/2/ Членове на Контролния съвет не могат да бъдат членове на ОСП на 
СУБ и на бюрата на секциите и клоновете. 

/3/ (Изм. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Новоизбраният Контролен съвет 
на първото си заседание избира зам.-председател и секретар на съвета. 

/4/ Контролният съвет приема Правилник за своята работа, който се 
утвърждава от ОСП. 

/5/ Контролният съвет: 

1. проверява изпълнението на решенията на ОСП и спазването на Устава на  
СУБ; 

2. следи за правилното съхраняване и използване на съюзното имущество; 
3. проверява финансовото и материалното състояние на СУБ и спазването на 

финансовата дисциплина; 
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4. дава мнение по документи, които приемат ОСП и Управителният съвет; 
5. предлага на ОСП и на общите събрания на секции и клонове да 
   прекратяват мандата на членове на УС и на бюрата поради допуснати 

груби нарушения на Устава на СУБ и на въртрешносъюзните нормативни 
актове; 

6. проверява сигнали за неправомерни действия на органите за управление 
на Съюза, както и на ръководствата на секции, клонове и други звена на 
СУБ; 

7. подпомага методически работата на контролните комисии и контрольорите  
на секциите и клоновете. 

8. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) проверява сигнали и факти за 
    разпространяване на неверни данни за Съюза и неговите звена, както и на 

други прояви от съюзни членове, които накърняват престижа на СУБ, 
секциите и клоновете. 

9. (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) може да изисква писмени становища, 
мнения, обяснителни записки и документи от съюзни членове и органи, 
свързани с извършвани от него проверки, както и да ги кани на свои 
заседания. 
/6/ Указанията на Контролния съвет на Съюза са задължителни за 

контролните комисии (контрольорите) на секциите и клоновете. 
/7/ За отстраняване на констатирани недостатъци Контролният съвет прави 

предложение пред ОСП, УС и ръководствата на съюзните звена. 
/8/ Контролният съвет може да изисква извънредно свикване на ОСП и 

Управителния съвет на СУБ. 
/9/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Всички становища, бележки, 

мнения, предложения, оценки, резултати от проверки на Контролния съвет се 
вземат само с колективно решение и се отразяват в протокол, достъпен за УС и за 
контролираното звено (секция, клон, комисия). 

/10/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Може да привлича в своята 
дейност контрольори на секции и клонове, както и съюзни членове, компетентни в 
определени професионални области. 
Чл. 49. /1/ (Доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Председателят и членовете на 

Комисията по етика се избира от ОСП. Броят и начинът за избирането на 
членовете (с тайно или с явно гласуване) се решава от ОСП непосредствено преди 
избора. 

/2/ Членовете на Комисията по етика и нейните представители не 
могат да бъдат членове на ОСП и УС на СУБ, на бюрата на секциите и клоновете. 

/3/ Комисията по етика може да има представители в съюзни звена. Тези 
представители се определят от бюрата на звената по молба на Комисията по 
етика. 

/4/ (Изм.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). На своето първо заседание 
Комисията по етика избира зам.-председател и секретар. 

/5/ Комисията по етика разработва и предлага на ОСП изменения и 
допълнения в Правилник за дейността по проблемите на етиката в съюзните 
организации. 

/6/ Комисията по етика: 
1. разработва и предлага на ОСП изменения и допълнения в Етичния кодекс 

на СУБ, в зависимост от потребностите на академичната общност и 
европейските етични харти, кодекси и стандарти; 

2. разработва критерии за оценяване спазването на етичните норми, които се 
утвърждават от УС и се докладват в ОСП; 

3. разглежда жалби и сигнали от цялата система на СУБ, отнасящи се до 
нарушения на Етичния кодекс; 

4. предлага на ОСП и УС свои мнения по етичния характер на нормативни и 



22  

поднормативни  актове,  свързани  с  науката  и  висшето  образование,  
както  и  по действия на   държавни   институции,   висши   училища,   
университети   и   научни организации; 

5. осъществява кореспонденция с комисии по етика на висши училища, 
    университети, научни организации по въпроси, свързани със спазването на 
    етичните норми и унифициране на етичните кодекси; 
6. прави  забележка  или  изказва  порицание  на  съюзни  членове,  нарушили  

етичния кодекс. В случаи на по-тежки нарушения комисията прави 
предложения пред надлежните съюзни органи за изключване от СУБ, както и 
за информиране на държавни институции и правораздавателни органи; 

7. предлага за награждаване от УС на съюзни членове, показали 
    високонравствени с важна обществена значимост прояви, както и съюзни 

членове, активно работещи по проблемите на етиката; 
/7/ Комисията активно сътрудничи с аналогични комисии от университети 

и научни организации по адаптирането и прилагането на Хартата на европейските 
учени и изграждането на обществена национална асоциация по въпросите на 
етиката в науката и висшето образование. 
Чл. 49а. /1/ Мандатът на Контролния съвет и на Комисията по етика е четири 
години. 

/2/ (Доп. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). Мандатът на членове на  
Контролния съвет и на Комисията по етика може да бъде удължен или прекратен 
по условията и реда, предвидени за Управителния съвет. 

/3/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Контролният съвет и Комисията 
по етика ежегодно информират Управителния съвет и ОСП за своята дейност, 
възникнали въпроси и направления на дейност. 
Чл. 50. /1/ Към Общото събрание на пълномощниците и/или към Управителния 
съвет на Съюза могат да се сформират като общосъюзни органи постоянни или 
временни съвети, комисии, комитети и др., свързани с различни насоки на 
съюзната дейност. 

/2/ На общосъюзните съвети, комисии, комитети и др. се утвърждават 
правилници за работата им и се предоставят бюджетни средства, за които носят 
отговорност за целесъобразното им използване. 

/3/ Общосъюзните съвети, комисии, работни групи и др. използват 
основно електронния път за обсъждане и решаване на възложените им задачи. 
Решенията се вземат със съгласието на 2/3 от списъчния състав на 
формированията.  
Чл. 50а. /1/ Съобщенията за заседания на всички съюзни органи, за подготвени и 
провеждани  научни  прояви,  събрания  и  чествания,  както и материалите за 
тях се изпращат чрез електронната поща и се поставят на сайта на СУБ. Приети 
становища, мнения, решения и др., отнасящи се за съюзните звена, както и за 
по-голямата част от съюзните членове, се публикуват на сайта на СУБ. 

/2/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) Искания до ОСП и УС за отмяна 
или промяна на решения на общосъюзни органи, както и за по-подробна 
информация по даден въпрос могат да бъдат направени от бюрата на съюзните 
звена и ръководствата на комисии или съвети, както и от отделни съюзни членове, 
пряко засегнати от тези решения или намерили в тях нарушения на Устава на СУБ, 
на Етичния кодекс и на други нормативни и поднормативни актове на Съюза и на 
страната.   
 

Глава шеста 
(отменена) 

Чл. 51. отменен  
Чл. 52. отменен  
Чл. 53. отменен 



23  

Чл. 54. отменен 
 

Глава седма 

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
 
Чл. 55. /1/ Имуществото на СУБ се състои от правото на собственост и от други  
запазени и вещни права и вземания. 

/2/ Придобитото имущество от СУБ и неговите звена е общосъюзна 
собственост. 

/3/ Оперативното управление и стопанисването на движимото и 
недвижимото общосъюзно имущество се осъществяват от Управителния съвет на 
СУБ на основата на Правилник, приет от Общото събрание на пълномощниците. 

/4/  В рамките на СУБ се провежда единна инвестиционна и кредитна 
политика. 

/5/ Използването на съюзното имущество от клоновете и секциите се 
извършва на основата на договори, приети от Управителния съвет. 

/6/ Придобитото имущество от СУБ, от неговите структурни звена (секции, 
клонове, дружества и др.), които не са юридически лица, както и от едноличните 
му търговски дружества, съставлява общосъюзна собственост. 

/7/ Недвижимото имущество, придобито от СУБ, е общосъюзна 
собственост, независимо от това кой го стопанисва и управлява. 

/8/ Имуществото, придобито от клонове и секции, както и такова придобито 
със средства на СУБ, е общосъюзна собственост. 

/9/ Имуществото, придобито със средства на юридическо лице – член на 
СУБ, изградено изцяло от индивидуални членове на СУБ, е собственост на 
юридическото лице, но се ползва като общосъюзно имущество. 

/10/ Ползването на имущество на юридическо лице – член на СУБ, което не 
е изградено само от индивидуални съюзни членове, както и ползването на 
общосъюзно имущество от такова юридическо лице се ползва по договорен път. 
Чл. 56.  /1/ Съюзът на учените в България осигурява средствата за своята дейност 
от: 

1. членски внос; 
2. дарения, завещания, помощи и др.; 
3. спонсорство; 
4. лихви и дивиденти; 
5. собствена стопанска дейност, съответстваща на настоящия Устав; 
6. наеми от предоставена материална база за стопанисване от физически или 

юридически лица; 
7. отчисления  от търговските  дружества с ограничена  отговорност, създадени  

от СУБ; 
8. други източници, разрешени от закона. 

 /2/ С решението на Общото събрание на пълномощниците на СУБ за 
приемане на общосъюзната финансова сметка за приходите и разходите за 
текущата година се определят: 

1. размерът, редът и формата на отчисления от едноличните търговски 
дружества с ограничена отговорност и самостоятелните приходоносни звена 
за издръжка на съюзната дейност; 

2. размерът на отчисленията от секциите и клоновете за стопанисваното от тях 
общосъюзно имущество; 

3. размерът на отчисленията от чистите приходи на секции и клонове, както 
и от членския внос, за осъществяване на мероприятия, засягащи пряко 
всички съюзни членове; 

4. размерът на субсидиите на съюзните звена за научни прояви и 
международни връзки; 
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5. преференциите и размерите на безвъзмездните помощи, които СУБ 
предоставя на своите членове; 

6. размерът на инвестициите за модернизация и разширяване на 
материалната база на СУБ. 

  /3/ Съюзните звена изразходват не по-малко от 50% от събраните 
средства за научни прояви, като могат да ги натрупват през годините и през м. 
януари на текущата година представят в ЦУ приходно-разходен отчет за 
предходната година. 

 /4/ Със средства от общосъюзния бюджет с приоритет се подпомагат 
финансово научни прояви, организирани съвместно от секции и клонове и 
посветени на актуални теми и проблеми. 
Чл. 57. /1/ Размерът, начинът на събиране, освобождаване от плащане и 
използване на  членския внос и на други имуществени вноски се определят от 
Общото събрание на пълномощниците. Определеният от ОСП минимален размер 
на членския внос не може да бъде намаляван от съюзните звена, в т.ч. и 
клоновете – юридически лица. 

/2/ По решение на Общото ( делегатското) събрание на клона или 
секцията могат да бъдат освободени от плащане на членски внос за определена 
година социално слаби съюзни членове, за сметка на други приходи. 

/3/  По решение на Общото (делегатското) събрание на секцията или 
клона, взето с мнозинство от две трети от общия им брой, може да бъде 
установен и по-голям размер на членския внос. Увеличеният размер на членския 
внос над посочения в ал. 1 остава изцяло за ползване от клона или секцията. 

/4/  Размерът на встъпителния членски внос се определя от ОСП. 
/5/ Членовете на Съюза и неговите симпатизанти могат да изразят 

своята съпричастност с целите и дейността на организацията с дарения и 
спонсорство за провеждане на научни прояви, издаване на печатни издания, 
учредяване на награди, провеждане на тържества и др., срещу които да получават 
документ, удостоверяващ дарението пред данъчните власти. 

/6/ Редовните съюзни членове и дарителите на средства, значително 
надвишаващи размера на членския внос, да ползват преференции при 
провеждането на научни прояви, на които съюзните звена са основен организатор 
или съорганизатор. Известни преференции следва да получават и съюзните 
членове, членуващи в други съюзни звена. 
Чл. 58. /1/ СУБ създава взаимоспомагателни и осигурителни каси, фондове и 
други форми за подпомагане на учените. 

/2/ Подборът на лицата и начините за тяхното подпомагане се 
извършват съобразно финансовите възможности на СУБ по ред и правила, 
определени от Управителния съвет. 
Чл. 59. /1/ Съюзът управлява и стопанисва Международния дом на учените 
„Фредерик Жолио-Кюри“  като  материална  база  за  международни  и  вътрешни  
научни  прояви, балнеолечебна дейност и рехабилитация, конгресен туризъм и 
почивка на съюзните членове. 

/2/ СУБ управлява еднолично търговско дружество с ограничена 
отговорност „Наука – инвест“ ЕООД с основни направления на дейност: 
туроператорска и турагентска дейност; хотелиерство, ресторантьорство и 
търговия; компютърна предпечатна дейност и печат; представителство; оценъчна 
и консултантска дейност. 

/3/ Самостоятелно или съвместно с други организации СУБ изгражда, 
стопанисва и използва други бази за творческа дейност, отдих, лечение и 
социално обслужване. 

/4/ СУБ активно развива консултантска, анализаторска и експертна 
дейност като най-близки до Съюза форми за участие в наши и чуждестранни 
програми и проекти, структурните фондове на ЕС и българските оперативни 
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програми, за тяхното осъществяване. За тази цел може да изгражда постоянни или 
временни звена, както и да формира експертен състав по отделни научно-
приложни области. 

/5/ Общото събрание на пълномощниците с 2/3 от списъчния състав 
може да вземе решение за апортиране на МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“ или 
обособени части от него в капитала на ООД или АД, както и приема условията по 
дружествения договор, съответно устава на дружеството. 

/6/ (Изм. и доп. – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). Отделни части от Дома 
могат да бъдат давани под наем или да бъдат обект на съвместна дейност с 
други юридически лица само при условие, че не са свързани с неблагоприятни 
икономически условия и след предварителното одобрение на УС, дадено с 
обикновено мнозинство. 
Чл. 60. /1/ (Доп. – ОСП на СУБ от 14.11.2013 г.). СУБ и неговите звена, 
самостоятелно или съвместно с други организации, могат да изграждат търговски 
дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в съответствие с 
Устава, при условията и реда, определени от закона. 

/2/  Статутът и дейността на отделните звена от материалната база се 
уреждат с устави и правилници, приети от Управителния съвет. 
Чл. 61. /1/ Всички звена на СУБ работят с финансови сметки за приходите и 
разходите. Те  са длъжни да полагат максимални усилия за осигуряване със 
своята дейност на приходи, с които да покриват разходите си. 

/2/ Формата на счетоводство, редът и начинът за движение на 
счетоводните документи са  единни за цялата система на СУБ. 

/3/ Финансовият контрол в системата на СУБ обхваща всички звена, 
независимо от тяхното правно положение. 
 

 

Глава осма 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 62.  (отм.– ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.). 
Чл. 63. (отм.–  ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.) .   
Чл. 64.  Клоновете, научните секции и останалите звена на СУБ в шестмесечен 
срок са длъжни да приведат своите устави, учредителни договори и правилници в 
съответствие с настоящия Устав. 
Чл. 65.  Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Съюза на 13 
декември 1944 г. и е изменен и допълнен от Общите събрания, състояли се на: 20 
ноември 1947 г., на 6 и 7 юли 1950 г., на 26 юни 1953 г., на 21 март 1956 г., на 2 
декември 1959 г., на 28 февруари 1964 г., на 21 март 1967 г., от Първия конгрес, 
състоял се на 15 и 16 ноември 1971 г., от Втория конгрес, състоял се на 25 и 26 
ноември 1976 г., от Третия конгрес, състоял се на 23 и 24 април 1982 г., от 
Четвъртия конгрес, състоял се 14 и 15 март 1989 г., от Петия извънреден конгрес, 
състоял се на 20 и 21 април 1990 г., от Шестия конгрес, състоял се на 29 и 30 
октомври 1994 г., и от Седмия конгрес, състоял се на 30 и 31 октомври 1998 г., 
Осмия конгрес, състоял се на 26 и 27 октомври 2001 г., и Общото събрание на 
пълномощниците, в заседанията му от 28 октомври 2004 г., 23 март 2006 г., 29 
март 2007 г., 13 ноември 2009 г., 14 ноември 2013 г. и от 09 юли 2018 г.  
 


