УСТАВ

ГЛАВА ПЪРВА
Наименование
и седалище

1. Наименованието на организацията е Национална Скаутска
Организация на България (НСОБ).
2. Седалището на организацията е в гр.София , кв. "Люлин", бл.
015, ет.2, ап.21.

ГЛАВА ВТОРА
Основни
положения

1. НСОБ е доброволна, неполитическа, неправителствена,
образователна и отворена за всички, без разлика в произход,
раса, религия, в съгласие с целите, принципите и методите на
сър Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауъл.
2. НСОБ се определя като сдружение с нестопанска цел, което
извършва общественополезна дейност, като разходва
имуществото си за постигане на целите и принципите си,
декларирани с настоящия Устав.
3. НСОБ се явява правоприемник на традициите и методите на
работа на Организация на българските младежи разузнавачи ОБМР.
4. Целта на организацията е да способства за физическото,
интелектуалното, социалното и духовно развитие на
младежите, като личности и добри граждани на Република
България. Организацията не замества семейството, училището,
религиозните институции и други социални организации, а
обхваща извънучилищната педагогическа дейност.
5. НСОБ се основава на следните принципи:
1. Духовен принцип
2. Социален принцип
3. Личен принцип
6. Скаутският метод е система на прогресивно обучение чрез:
• скаутско Обещание и скаутски Закон;
• обучение чрез действие;
• участие в малки групи, например патрули, които, под
наблюдението на възрастни, се стремят към открития,
поемат отговорност и се обучават да вярват в собствените
си възможности, развиват характера си, подобряват
постиженията си, компетентността си, повишават доверие

•

в собствените си сили, имат възможност да разчитат на
себе си и възможност както да следват, така и да водят;
постепенно развиващи се и привлекателни програми,
основани на игри, похвати, дейности в услуга на
обществото, отговарящи на интересите на участниците и
които се осъществяват главно сред природата и на открито;

7. /1/. Скаутското Обещание се приема доброволно от всеки,
който членува в организацията. То се дава при постъпване в
нея, индивидуално и на специална церемония. Обещанието
гласи:
Пред честта си и пред всички тук давам честната си дума да се
старая според силите си да:
1. Изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството.
2. Помагам на другите.
3. Спазвам Закона на скаута.
/2/. Законът на скаута гласи:
1. Скаутът е честен и почтен.
2. Скаутът е лоялен.
3. Скаутът е полезен и помага на другите.
4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут.
5. Скаутът е вежлив и етичен.
6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда.
7. Скаутът уважава и почита родителите, учителите и водачите
си.
8. Скаутът е весел и с висок дух.
9.Скаутът е пестелив и опазва личната и обществена
собственост.
10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си.

ГЛАВА ТРЕТА
Обществени
връзки и
членство

8. В НСОБ се признава за официална източноправославната вяра,
като се приемат за членове и лица от други религии, признати
от българското законодателство.
9. /1/. Организацията не е свързана с никакви партии и
политически организации.
/2/. Членовете на НСОБ нямат право да участват в никакви
политически
акции
и
агитации,
представлявайки
организацията или носейки скаутска униформа.
10. Организацията може да си сътрудничи с обществени
политически и неполитически, национални, европейски
международни формации, в различни инициативи и
решаването на общественозначими проблеми, но само

и
в
в

случаите, когато това не противоречи на целите и принципите
на НСОБ и на чл.9 от настоящия Устав.
11. Членове на организацията могат да бъдат всички български
граждани, навършили 18 години и дееспособни, както и лица
под 18 годишна възраст, при спазване на разпоредбите на
чл./3/ и чл./4/ от Закона за лицата и семейството. Приемането
на нови членове става с писмено заявление от кандидата и се
приема с обикновено мнозинство от Управителния съвет.
12. Всеки член има следните задължения:
1. Да приема и бъде верен на принципите и методите на
скаутизма, и Закона на скаута;
2. Да спазва Устава на организацията;
3. Да съдейства за постигане целите на НСОБ;
4. Да плаща редовно членски внос.
13. Всеки член има следните права:
1. Да участва в дейността на организацията на местно,
национално и международно ниво;
2. Да участва във вземането на решения на нивото на неговата
отговорност в организацията;
3. Да избира и да бъде избиран в органите на организацията;
4. Има право да подава жалби, свързани с прекратяване на
членство, взети по реда на Глава 3, чл.14 пред Контролния
съвет.
14. Прекратяване на членството:
1. Доброволно, чрез подаване на писмено заявление до УС;
2. При неизпълнение на задълженията, произтичащи от нивото
на неговата отговорност в организацията с решение на УС
взето с мажоритарно мнозинство;
3. По решение на Регионалния скаутски съвет;
4. При нарушаване на Устава и дейността на НСОБ, довело до
дискредитация авторитета на организацията.
5. При неплащане на членски внос в срок от шест месеца.
6. При прекратяване на членството и след това, лицето няма
право на претенции за възстановяване на авансово внесен
членски внос или на дял от имуществото.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Органи на
организацията

15. Органи на НСОБ са:
/1/. Общото делегатско събрание /ОДС/;
/2/. Управителен съвет /УС/;
/3/. Контролен съвет /КС/.
16. Членове на органите на организацията могат да бъдат само
българи по националност, отлично запознати с принципите и
практиката на скаутизма.
17. Допълнителни
длъжности
в
организацията
са
административният секретар, международният комисар и
отговорник връзки с обществеността.
18. Длъжностните характеристики на всички членове на УС, КС и
допълнителните длъжности се регламентират от Правилника
за приложение на устава на организацията.

ГЛАВА ПЕТА
Общо делегатско
събрание

19. /1/. ОДС е върховен орган на НСОБ.
/2/. ОДС се състои от представители на всички региони, като
броят на делегатите от всеки регион е пропорционален на
членовете му, по квота, определена с решение на УС.
/3/. Членове по право на ОДС са членовете на УС и КС,
регионалните
водачи.
Административният
секретар,
международният комисар и отговорникът връзки с
обществеността имат право на съвещателен глас в случай, че
не са членове на НСОБ.
/4/. За делегати на ОДС се избират само отчели се с членски
внос пълнолетни лица.
/5/. ОДС се свиква ежегодно по решение на УС или по
предложение на 1/3 част от членовете на организацията. Ако в
последния случай УС в двуседмичен срок не отправи покана за
свикването на ОДС, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове
или натоварено от тях лице.
/6/. Извънредно ОДС се свиква при решаването на неотложни
въпроси, които са единствено в негова компетенция, по реда и
условията на предходната алинея.
20. /1/. ОДС се счита за редовно, ако всички региони са писмено
уведомени за датата, мястото и дневния ред, най-малко един
месец по-рано. Дневният ред на ОДС се предлага от УС и се
изпраща до всички региони, като последните могат да изискат
промени в него най-малко две седмици преди датата на
събранието. Допълненият с предложенията на регионите
дневен ред се изпраща в срок от 10 дни преди ОДС до всички
региони.

/2/. По въпроси, които не са включени в дневния ред и не са
надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
/3/. ОДС се счита за законно, ако присъстват най-малко
половината от всички делегати. Ако не се явят нужният брой,
то събранието се отлага за един час по-късно при същия
дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на
явилите се.
/4/. Всеки делегат има право на един глас, не се допуска
гласуване по пълномощие.
/5/. Решенията на ОДС се взимат с явно гласуване с
обикновено мнозинство /50+1 гласа/ на присъстващите, с
изключение на случаите при изменение на Устава, при
прекратяване дейността на организацията, сливане с друга или
членство в друга, когато е необходимо мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
/6/. ОДС избира ръководството на събранието и Мандатна
комисия.
21. ОДС има следните функции:
1. Определя общите насоки на дейност на организацията;
2. Избира: Председател, зам.-Председател, Главен скаут и
членове на УС и КС;
3. Обсъжда и приема докладите на УС и КС;
4. Приема Устава на организацията и поправките към него;
5. Приема годишния отчет и баланс на организацията и
определя размера на членския внос по предложение на УС;
6. Приема програмата за работа и бюджета на организацията;
ГЛАВА ШЕСТА
Управителен съвет

22. /1/. УС е постоянно действащ орган на НСОБ и ръководи
дейността на организацията между общите събрания.
/2/. УС се състои от 5 души: Председател, заместникпредседател, Главен скаут и двама члена, избрани от ОДС за
срок от 2 години;
23. НСОБ се ръководи и представлява от Председателя. На
отделни членове Председателят може да делегира
представителни функции за конкретен случай.

24. /1/. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя
на НСОБ, не по-малко от един път на три месеца, чрез писмено
уведомяване на членовете две седмици преди заседанията.
Председателят е длъжен да свика заседание на УС при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако не го
направи в двуседмичен срок, то може да се свика от всеки един
от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на
Председателя заседанието се ръководи от определен от УС

негов член. Присъствието на половината от членовете
представлява кворум.
/2/. Извънредни заседания на УС се свикват по искане на 1/3 от
членовете му или по искане на КС,
депозирано при
председателя в двуседмичен срок преди заседанието.
25. /1/.Решенията се взимат с обикновено мнозинство от
присъстващите, при явно гласуване, освен ако не е предвидено
друго.
/2/. Квалифицирано мнозинство от 2/3 се изисква при
променянето на Правилника за приложение на устава и при
вземане на решения, свързани, с имуществото и разходването
на финансите на НСОБ, съгласно бюджета, приет от ОДС.
26. /1/. УС решава въпросите относно дейността на НСОБ,
изпълнението на годишната програма, изпълнението на
бюджета, международни въпроси, одобрява правилници и
инструкции, засягащи дейността на НСОБ, решава
организирането на национални лагери и джамборета;
/2/. Прави предложения за размера на членския внос,
отчитайки финансовите нужди на организацията;
/3/. УС определя състава, задачите и времетраенето на
Оперативен щаб, който да се занимава с текущите въпроси,
възникващи в дейността на НСОБ;
/4/. Свиква ОДС и се отчита се за дейността си;
/5/. Приема и прави промени в Правилника за приложение на
устава;
/6/. Определя административен секретар, международен
комисар и отговорник връзки с обществеността.
/7/. УС свиква разширено заседание с регионалните водачи два
пъти в годината.
/8/. Взема решение за откриване и закриване на регионални
структури на организацията;
ГЛАВА СЕДМА
Контролен съвет

27. /1/. КС е постоянно действащ орган на НСОБ и следи за
правилното изпълнение на целите на организацията.
/2/. КС се състои от председател и двама членове, избрани от
ОДС за срок от 2 години;
/3/. КС се свиква от Председателя на съвета на редовни
заседания най-малко два пъти годишно. Заседанията се считат
за законни, когато присъстват всички членове и решението е
взето с обикновено мнозинство;
/4/ Председателят на КС участва в УС със съвещателен глас;

28. Контролният съвет:
/1/ Контролира спазването на Устава и изпълнението на
програмата на НСОБ, чрез редовни и извънредни проверки,
върху актовете и действията на Управителния съвет;
/2/ Свиква извънредно заседание на ОДС;
/3/ Изготвя отчет за финансовото състояние и архива на НСОБ
и го представя на. ОДС;
/4/ Произнася се за постъпили жалби от членове, писмено, в
срок до 1 месец от датата на подаване на жалбата.

ГЛАВА ОСМА
Региони

29. В съответствие с чл.3./2/ от Устава НСОБ и с решение на УС
се създават регионални структури с право на разпореждане
върху свое движимо и недвижимо имущество. Регионите могат
да съвпадат с административното деление на страната.
30. Регионалните структури се състоят от всички членове на
местно равнище, като тяхната дейност се ръководи от
регионалното общо събрание /РОС/, регионален скаутски
съвет /РСС/ и регионален водач.
31. Функциите на органите по предходния чл.30, техните права и
задължения се регламентират в Правилника за приложение на
Устава.

ГЛАВА ДЕВЕТА
Имущество,
финансова дейност и
отчетност

32. Имуществото на организацията се състои от право на
собственост и други вещни права, дарения, предоставени от
дарители - физически лица, държавата и обществени
организации, парични средства от самоспомоществуватели,
членски внос и други имуществени и неимуществени права.
33. За имуществото на организацията се води строга отчетност и
контрол, като за целта натоварените с отчетността и контрола
лица водят съответните книги, съгласно Закона за
счетоводството и съставят отчетите и баланса, изисквани от
този Устав и Закон.
34. Имуществото на НСОБ се набира от встъпителни вноски,
членски внос, целеви средства от държавни органи, общини,
кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации
и граждани, фондации, дарения, завещания, печатни издания и
всички останали придобивни способи, съвместими с целта на
организацията и допустими от закона.

35. Всички стоково-парични операции с имущество на
организацията се извършват с писмени документи, оформени
съгласно наредбите за националния сметкоплан и първичната
отчетност.
.
ГЛАВА ДЕСЕТА
Прекратяване и
ликвидация на
организацията

ГЛАВА
ЕДИНАДЕСЕТА
Преходни и
заключителни
разпоредби

36. Организацията се прекратява:
/1/. По решение на ОДС с мнозинство от 2/3 от присъстващите
членове.
/2/. По решение на Окръжния съд по регистрацията й, при
наличие на някои от основанията, предвидени в закона.
/3/. Ликвидацията на организацията при нейното прекратяване
се извършва от УС по реда определен от ЗЮЛНЦ.
/4/. Имуществото, останало след удовлетворението на
кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо
лице с нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност със същата или близка дейност;
/5/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.4, то
се предава на Общината, в която е седалището на прекратеното
юридическо лице с нестопанска цел. Тя е длъжна да
предоставя имуществото за извършване на възможно найблизка до целите на прекратеното юридическо лице с
нестопанска цел общественополезна дейност.

1. НСОБ се създава за неопределено време.
2. Настоящият Устав може да се измени и допълни от ОДС по
реда и условията, определени от чл.17 от Устава.
3. Членовете на всички избираеми органи имат право да бъдат
избирани на един и същи пост не повече от два
последователни мандата.
4. Емблемата на организацията представлява стилизирана
златна лилия на зелен фон и трикольорна лента. Върху знамето
и печата е изписано “Национална Скаутска Организация на
България”.
6. Въпросите, неуредени с този Устав, се решават в
съответствие с действащото законодателство на Република
България.
7. Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на
НСОБ, провело се на 22.08.2009 г. в град София.

