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У С Т А В 2016

НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

“БУЛСАР”

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/Този устав урежда устройството и дейността на националното 
сдружение с нестопанска цел, в обществена полза „БУЛСАР”, наричано по 
надолу за краткост „Сдружението”. На английски името на сдружението се 
изписва "BULSAR".

/2/ Името на Сдружението се поставя над всички негови изходящи 
документи.

/3/ Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да 
съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за 
неговата регистрацията включително и БУЛСТАТ номер.

/4/ Сдружението е неправителствена, независима, доброволческа, 
не-политическа организация на физически и/или юридически лица.

Чл.2. Сдружение „БУЛСАР” се самоуправлява в съответствие с 
Конституцията, законите на Република България и този устав.

Чл.3. Сдружението е юридическо лице.
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекращаващо 

условие.
Чл.5. Сдружението е организация за осъществяване на дейност в 

обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.
Чл.6. Сдружението има седалище и адрес на управление в град Варна, 

улица „Презвитер Козма” No: 12.
ГЛАВА II

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл.7 Целта на Сдружението е да осигурява предприемането на 

необходимите мерки, включително и превантивни такива, за надлежно, 
координирано търсене и спасяване на бедстващи хора, в зоната на БМРТиС 
(Българския морски отговорен район за търсене и спасяване), като полага 
усилия да предотвратяване и облекчаване на човешките страдания, чрез 
осигуряване на помощ на всяко лице, независимо от неговата национална 
принадлежност, пол, възраст, статуса на това лице или обстоятелствата, при 
които то е било открито.

Чл.8.  За постигане на тази цел БУЛСАР изпълнява следните задачи:
1. Привлича, обучава и назначава доброволни или щатни сътрудници, 

необходими за организиране, координиране и провеждане на операции по 
морско търсене и спасяване и цялостната дейност на Сдружението.
 2. Насърчава и подпомага участието на младежите и хора от 
различните поколения в дейността на БУЛСАР, в съответствие с този устав, 
принципите заложени в националното законодателство и най вече: Закона 
за защита при бедствие (ЗЗБ), Закона за морските пространства на 
Република България (ЗМПВВПП), както и в ратифицираните по 
парламентарен път международните конвенции, като: Конвенция по морско 
право на ООН (UNCLOS-82), Конвенция за защита човешкия живот по море 
(SOLAS), Конвенция  за морско търсене и спасяване (SAR-79) и други 
национални и международни нормативни актове, толкова до колкото те 
засягат правната същност на дейността.
 3. Съдейства за създаване на навици за най-добро и бързо изпълнение 
на поставените задачи, чрез провеждане на обучение, учения, тренировки на 
доброволците от екипите и екипажите и чрез други превантивни 
мероприятия повишаващи безопасността на мореплаването край нашите 
брегове. 
 4. Насърчава чувството за отговорност у персонала и обществеността 
чрез високо точна, професионална и гласна пропаганда на благородната 
дейност - спасяване на човешки живот. Съдейства за повишаване на  
обществената доброволческа активност и знания чрез: издаване и превод на 
ръководства, наставления, диплянки и други, за поведение на попаднали в 
екстремални условия хора; публикации и други изявления  съдействащи за 
повишаване на познанията в областта на морското спасяване, особено сред 
непрофесионалните моряци, рибари, яхтсмени и други. 
 5. Сътрудничи с държавните органи, неправителствени организации с 
нестопанска цел в страната и чужбина, както и други физически и 
юридически лица.
 6. Обсъжда актуални въпроси във връзка с морското спасяване, 
изработва препоръки, предлага мнения или чрез свои представители 
участва в изготвянето на проекти за нормативни актове по специфичните 
въпроси на морското спасяване и подготовката на кадри в тази област.
 7. Създава „спасителни станции” (СС) по крайбрежните 
место-стоянки. Ръководителят на СС представлява Сдружението пред 
членовете му от съответния район и осигурява връзка с органите на 
местната власт.

Чл.9 Сдружението изразява волята си и извършва правни действия 
чрез своите органи. То се представлява от управителния съвет (УС) и 
неговия Председател, които представляват неговите членове пред държавни 
органи на национално, регионално и местно ниво, пред обществени и 
политически организации, пред национални и международни институции и 
организации, като за осъществяване на своите цели си сътрудничи с тях.

Чл.10 За постигане на своите цели Сдружението също така:
а) Осъществява международна дейност, поддържа връзки и членува в 

международни организации в областта на морското спасяване.
б) Организира семинари, дискусии, конференции по тези проблеми, 

подготвя проекти за решения и предоставя заключителните документи на 
заинтересованите органи и организации.

в)  Прилага на местно и регионално ниво директивите и други мерки 
на Европейския съюз (ЕС), конвенциите и резолюциите на Международната 
Морска организация (ИМО) в сферата на морската безопасност, както и тези 
на регионалните, двустранните и други международни структури, по 
въпроси за морската безопасност и сигурност към които има ангажименти 
Република България.

г) Стреми се да привлича  вниманието  на  медиите - важен фактор и 
мощен инструмент за гласност при предприемането на необходимите 
мерки, за спасяването на бедстващи в морето хора.

д) Изготвя предложения до компетентните органи за 
усъвършенстване на законодателството, предлага мнения по подготвяни и 
съществуващи закони и законопроекти.

е) Разработва проекти, програми с обществена значимост в 
съответствие с целите залегнали в устава на БУЛСАР, както и за 
популяризиране на дейността по морско търсене и спасяване.

ж) Защитава човешките права при търсене и спасяване на бедстващи в 
морето хора и/или помага за изясняване на съдбата на бедстващите, 
независимо от тяхната националност, раса, пол, вероизповедание, социален 
или юридически статус. 

Чл.11 Сдружението се самоиздържа, не формира и не разпределя 
печалби.

Чл.12 Дейността на Сдружението се осъществява въз основа на 
действащото законодателство, настоящия устав и решенията на Общото 
събрание.

Чл.13 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с 
нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.
 Чл.14 Сдружението реализира обществено полезната си дейност и 
чрез изпълнение на задачите, произтичащи от ЕСС („Единната спасителна 
система на Р.България”)- ЗЗБ, международни конвенции и директивите на 
ЕС касаещи дейността, решенията на Международната федерация по 
морско спасяване (IMRF), и други касаещи развитието и утвърждаването на 
духовните ценности, гражданското общество, морското  образование, наука 
и култура, защитата на човешките права и морската околна среда. 

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

 Чл.15 Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по 
отношение на националност, образование, етническа принадлежност, 
политически убеждения, раса, пол и религия.

Чл.16. 1. В сдружението могат да членуват български и чуждестранни 
юридически и физически лица, които приемат неговия Устав и са внесли по 
сметка на Сдружението еднократен, встъпителен членски внос-25 лв. 
Приемането в Сдружението става при учредяването с подписване на устава, 
а в последствие с писмено заявление до УС, за което той се произнася с 
решение не подлежащо на обжалване.

2. Доброволците в БУЛСАР могат да бъдат:
- доброволец предоставящ различни социални услуги, свързани с 

дейността на Сдружението;
- доброволец – ръководител;
- доброволец – експерт, съветник или направленец;
- доброволец – администратор;
- доброволец – фондонабирач;
- доброволец – застъпник;
Чл.17. Всеки член на Сдружението има право:
1. Да участва в дейностите му.
2. Да избира и да бъде избиран в органите й на управление.
3. Да получава съдействие от БУЛСАР, при осъществяване на  

дейността.
Чл.18. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да спазва устава на БУЛСАР.
2. Да участва активно в дейността му.
3. В поведението си да не допуска действия, противоречащи на 

принципите на Сдружението и общоприетите морални норми.
 Чл.19 Почетни членове могат да бъдат физически лица, независимо от 
гражданството им, които имат особени заслуги за развитието на 
Сдружението и принос към националната и или световната система за 
морска безопасност, същите не са задължени да плащат встъпителен  
членски внос.

  Чл.20 Членството в Сдружението се прекратява:
1. Въз основа на писмено заявление до Управителния съвет.   

2. С решение за изключване взето от Управителния съвет - при системни и 
груби нарушения на поетите задължения или при действия, нарушаващи 
политиката на Сдружението, престъпване на ценностите и уронващи 
авторитета на Сдружението.
 3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
 4. С прекратяването на юридическото лице.
 5. Изключването по ал. 2 е окончателно.

ГЛАВА IV
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.21. /1/ За членовете на Сдружението се води регистър и картотека. 
В регистъра се вписват: трите имена, адрес и телефон за контакт, както и 
други данни, предоставени от членовете. Сдружението е длъжно да води 
книги за протоколите от заседанията на колективните органи на 
сдружението.

/2/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, 
който трябва да съдържа данни относно:

1. Осъществените дейности, изразходваните от тях средства, връзката 
им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от 
другите дейности за набиране на средства.

3. Финансовият резултат.
 /3/ Докладът за дейността е публичен. Съобщението за неговото 
изготвяне, както и мястото, времето и начина на запознаване с него се 
публикува в бюлетина на централния регистър.

ГЛАВА V
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл.22. Органи на управление.
 1. Органи на управление на сдружението са: Общо събрание, 
Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контрольор. 
 2. С решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани 
помощни органи, експертни съвети, конкурсни комисии  и други  в 
зависимост от потребностите и дейността на Сдружението.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.23. Общото събрание е върховен орган на управление на 

Сдружението. То:
1. Изменя и допълва устава.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членове на УС и Контрольора.
4. Приема и заличава  почетни членове.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

 6. Приема годишния отчет, баланс и бюджета на Сдружението.
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

 8.Взема решения относно задълженията и на имуществените вноски;
 9. Взема решения за прекратяване на Сдружението, сливането му, или 
участието му в други юридически лица, както и за създаване на търговски 
дружества с имущество на Сдружението.

Чл.24. /1/. Общото събрание на Сдружението се състои от всички 
негови членове и се свиква от Управителния съвет на редовна сесия 
ежегодно не по късно от края на м. март, следващ отчетната година.

/2/. Общото събрание може да се свика на извънредна сесия по искане 
на една десета от членовете му. То провежда заседание в населеното място, 
в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай 
Управителния съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок, то се 
свиква от Съда по седалище на Сдружението по искане на заинтересовани 
членове или натоварено от тях лице.

/3/. Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, 
датата, часът и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква.

4. Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се 
намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди  
насрочения ден.

Чл.25 /1/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най 
малко половината от всички членове. Ако не се явят необходимия брой 
членове, събранието се отлага за един час по късно при същия дневен ред и 
на същото място и се счита законно, колкото и членове да се явят.

/2/. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Допуска 
се гласуване с пълномощия въз основа на писмено пълномощно. Едно лице 
може да представлява до трима  души. Пре-упълномощаване не се допуска.

/3/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на 
гласовете, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или 
за сливането му с друго е необходимо мнозинство две трети от 
присъстващите.

/4/. По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и надлежно 
оповестени, не може да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на 
членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.
 Чл.26. /1/.Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен 
контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/2/. 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.

/3/. Споровете по ал.1 могат да бъдат повдигани пред Съда по 
регистрацията 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.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 Чл.27. Управителен съвет.

1. Управителният съвет е в състав от три до девет члена – членове на 
Сдружението.

Той се избира от Общото събрание за срок от пет години. 
Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за 
членове на управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.

2. Управителния съвет избира из между членовете си: Председател, 
заместник председатели, и организационен секретар. 
 3. Член  на  Управителният  съвет  може  да  бъде всеки член на 
Сдружението.

Чл.28. /1/ Управителният съвет се свиква на заседание от 
Председателя най - малко веднъж на шест месеца чрез писмена или покана 
по електрона поща, включваща проект на дневния ред, изпратена най малко 
пет дни преди деня на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на 
извънредно заседание на Управителния съвет.

/2/.Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде 
провеждано присъствено заседание, а такова проведено чрез използване на 
електронни медийни способи,  ако протоколът за взетите решения бъдат 
подписани без забележки и възражения за това, от всички включили се в 
заседанието членове на Управителния съвет.

/3/ .Управителния съвет взема решения по всички въпроси, които по 
закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

/4/. Управителния съвет изпълнява задълженията, предвидени в 
устава.
 Чл.29. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет и по 
писмено искане на болшинството от членовете му.
 Чл.30. Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от 
Председателя или от Контрольора в случай, че бъдат понесени сериозни 
загуби на имуществото на сдружението и започне производство на 
несъстоятелност или възникне опасност за нейната икономическа 
стабилност, а също така при всяко извънредно обстоятелство, което 
сериозно засяга дейността на сдружението.
 Чл.31. Управителният съвет  взема  решение с  мнозинство на 
гласовете на присъстващите членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 Чл.32. Управителният съвет :

1. Избира за срок от пет години и освобождава Председателя на 
Управителния съвет. 
 2. Приема правилник и други разпоредби, свързани с дейността на 
Сдружението.
 3. Изготвя проект на бюджета на Сдружението и след одобрение от 
Общото събрание го изпълнява.
 4. Приема годишен план, програми за дейността на Сдружението.
 5. Изготвя годишния отчет за дейността на Сдружението и го 
представя за одобрение на сесия на Общото събрание. 

6. Взема решение за организиране и участие на Сдружението във 
важни прояви, свързани с целите му.
 7. Решава въпроси, предвидени в Устава.
 8. Приема и освобождава членове на Сдружението
  Чл.33. Председателят на Управителния съвет:
 1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
 2. Внася в Управителния съвет постъпили предложения за развитие и 
усъвършенстване дейността на Сдружението.
 3. Представлява Сдружението.

КОНТРОЛЬОР
 Чл.34. Контрольорът на Сдружението се избира с обикновено 
мнозинство от Общото събрание.
 Чл.35. Контрольорът следи за правилното използване и опазване на 
имуществото на Сдружението и извършва годишно най малко една ревизия.
 Чл.36. Разходването на имуществото на Сдружението се осъществява 
по реда на чл.41 от ЗЮЛНЦ.

ГЛАВА VI
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.37.  За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си 
Сдружението набира финансови средства и формира имущество от 
следните източници:

1. Членски внос.
2. Дарения, спонсорство и завещания от членовете на Сдружението, 

както и от български и чуждестранни физически и юридически лица.
3. Награди и други приходи.

ГЛАВА VII
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 Чл.38. Сдружението се представлява от Председателя на 
Управителния съвет.

ГЛАВА VIII
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 39.  За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат 
разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.40.  Дейността на Сдружението се прекратява:
1. По решение на общото събрание.
2. По решение на съда.
3. В други предвидени от закона случаи.
Чл.41. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация
1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от 

определено от него лице.
2. Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се 

прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
3. При ликвидация след удовлетворяване на кредиторите му не може 

да се извършва разпределение на останалото имущество между членовете 
му.

4. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се 
предоставя по решение на съда на Сдружението, определено за извършване 
на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

5. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава 
на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение. Общината 
трябва да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка 
до целите на прекратеното Сдружение обществено полезна дейност.

Чл.42. За неуредените в настоящия устав въпроси намират 
непосредствено приложение съответните разпоредби на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и законодателството, уреждащо 
статута и дейността на сдруженията с нестопанска цел в Република 
България.

Чл.43. Този устав е приет от Общото събрание на 23 януари 2016 
година и влиза в сила с вписването му.

******


