У С Т А В
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ (СМ)
Наименование на английски:
[SCIENTIFIC – TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGENEERING.]
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Съюзът по машиностроене (СМ) е доброволна, независима, неполитическа, демократична,
самофинансираща и самоуправляваща се творческо-професионална обществена организация. с
неограничен срок на действие Той е продължител на делото на основателите на първото техническо
дружество в гр. Русе през 1885 г., на Българското инженерно-архитектурно дружество, на Дружеството на
техниците и механиците от флотата, на Съюза на възпитаниците на Морското машинно училище, на
Общото дружество на техниците със средно образование, на Съюза на практиците машинни техници и
Организацията на свободно практикуващите инженери и архитекти.
Чл.2. СМ е организация с нестопанска цел в частна полза и е член на Федерацията на научнотехническите съюзи или на нейния правоприемник. Правата и задълженията на Съюза, като член на
Федерацията се определят от устава й.
Чл.3. СМ ползва свои материални и финансови средства в левове и валута, както материалната база
на Федерацията на научно-техническите съюзи.
Чл.4./1/ СМ е юридическо лице и се представлява от Председателя и Главния секретар заедно и
поотделно. Има свой печат, емблема, съюзна значка и знаме.
/2/ СМ може да открива клонове по професионални интереси /професионални общности/ и по
територии с решение на Общото събрание.
/3/ Клоновете се управляват от управител, който представлява клона и дейността им се осъществява
в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и Правилник за
дейността на клоновете, приет от Управителния съвет
Чл.5. Седалището на СМ е гр. София, ул. "Г. С. Раковски" N 108.
II. Ц Е Л И
Чл.6. Основните цели на СМ са:
6.1. Обединява организационно, представлява и защитава творческите и професионалните интереси
на своите членове. Създава условия за повишаване на тяхната творческа и професионална квалификация и
оценява нейното равнище.
6.2. Поощрява и допринася за използването на постиженията на научно-техническия прогрес в
машиностроенето и технологиите, поставяйки ги в услуга на общото икономическо развитие и
благосъстояние на обществото.
6.3. Поддържа професионални и творчески връзки във и извън рамките на Федерацията с други
области на науката и техниката.
Осъществява трансфер на иновации и на научна, техническа и стопанска информация като услуга
за специалистите от фирми, дружества, предприятия, ведомства, и обществени организации. Стимулира
фундаментални и научно-приложни изследвания и развойната дейност в областта на машиностроенето и
технологиите.
6.4. Сътрудничи и осъществява връзки със сродни между-народни инженерни организации за
провеждане на съвместни научно-технически прояви и спомага за издигане авторитета на инженернотехническото образование в България.
6.5. Организира и поощрява обмяната на опит между своите членове и други специалисти по
въпроси на най-новите достижения на фундаменталните и приложни науки.
6.6. Стимулира развитието на бъдещите млади инженерно-технически кадри от техническите
университети, колежи и учениците от специализираните машиностроителни училища.
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6.7. Организира, създава условия и работи за утвърждаване и развитие на гражданското общество
в България.
6.8. Насърчава интереса на гражданското общество към решаване проблеми на хората и
териториите и на научно-техническите направления в областта на машините, технологиите и
инфраструктурата за тях.
6.9. Работи за информираността на колегиалната общност на специалистите в областта на
машините, технологиите и инфраструктурата и нацията за научно-техническите постижения и
интердисциплинарното образование.
6.10. Предлага и организира активно участие при формирането и провеждането на
рационална държавна научно-техническа, образователна и икономическа политика в областта на
машините, технологиите и инфраструктурата за тях.
6.11. Анализира и полага усилия за формиране на граждански позиции за развитието на
инвестициите, за държавната роля в стимулиране на инвестициите и за издигане нивото на
конкурентност на българските машини и технологии и на българските специалисти.
6.12. Съдействува на държавните органи, органите на гражданското общество и на
търговските дружества за хармонизиране на техническото законодателство и инженерната практика
в съответствие с европейското и световното развитие.
Чл.7. СМ реализира своите цели чрез:
7.1. Организиране и провеждане, самостоятелно или с други юридически лица, на международни и
национални научно-технически конференции, симпозиуми, изложби, дискусии и др.
7.2. Подготвяне и разпространяване на печатни, аудио и видео и електронни издания, както
самостоятелно, така и съвместно с други сдружения, организации и дружества.
7.3. Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификацията на
специалистите, работещи в областта на машините и технологиите, и управление на качеството и
реализиране на чуждоезиково обучение за усвояване на специализираната научно-техническа
терминология.
7.4. Организиране и участие в прояви за обмен на опит и научно-технически и други познавателни
пътувания в страната и чужбина , научен, конгресен и панаирен туризъм и извършва рекламна и
информационна дейност.
7.5. Инженерингова и стандартизационна дейност, проектиране, експертизи, технологичен
одит и оценителска дейност, контрол на машини и технологии
7.6. Участие в разработване на проекти по международни програми.
7.7. Стимулиране и организиране на сътрудничество с научно-технически и обществени
организации, технически университети и отделни личности от страната и чужбина и осигуряване на
членство в международни организации и комитети по актуални и важни проблеми на машиностроенето и
технологиите.
7.8. Търговска, посредническа и консултантска дейност с интелектуални продукти, машини,
елементи за тях, технологии, разработки, научно-технически становища, експертизи и алтернативни
решения, на технологични проекти и технически решения в областта на машините технологиите и
инфра-структурата за тях и представителство на български и чуждестранни търговски дружества и
издателства.
7.9. Осигуряване възможност за творческа, професионална и личностна изява и защита на
интелектуалната собственост на членовете на Съюза .
7.10. Осъществяване в сътрудничество със синдикалните и браншови организации или
самостоятелно защитата на творческите и професионални интереси на членовете на Съюза.
7.11. Подпомагане морално и материално финансово затруднени съюзни членове.
7.12. Съдействане, в съответствие с изискванията на сродните европейски организации, за
признаване правата на съюзните членове със статута на Европейски инженер.
7.13./1/ Извършва допълнителна стопанска дейност в съответствие с чл.3/3/ на ЗЮЛНЦ, в
изпълнение на целите на СМ, определени с този Устав.
/2/ СМ не разпределя печалбата. Приходите от допълнителната стопанска дейност, се ползуват само
за постигане на целите на СМ.
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III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.8. Членуването в СМ е доброволно. Членовете на СМ са: индивидуални, колективни,
благодетелни и почетни.
8.1. Индивидуален член на НТСМ може да бъде дееспособно българско или чуждестранно
физическо лице, което изпълнява преподавателска, научно- изследователска, изпълнителска или
управленска дейност, учи или е работило в областта на машиностроенето и инфраструктурата за
него, приема устава, работи за реализация на неговите цели и редовно плаща членския си внос.
8.2. Колективни членове на СМ са:
8.2.1. Структурни звена на СМ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
които по-нататък ще бъдат наричани “ЛИЦАТА по ЗЮЛНЦ”.
8.2.2. Българско или чуждестранно юридическо лице със стопанска или нестопанска цел,
държавни органи и организации, технически университети, колежи и средни училища, които
осъществяват дейност в областта на машиностроенето и инфраструктурата за него, приемат Устава,
работят за реализация на неговите цели и редовно плащат колективния си членски внос.
8.3. Приемане на нови членове става след писмено или устно волеизлияние на кандидата,
съпроводено с попълване на регистрационен формуляр по образец, утвърден от НУС.
8.3.1. Индивидуалните членове правят волеизлиянието или пред ръководствата на клоновете или
пред ръководствата на “ЛИЦАТА по ЗЮЛНЦ” или пред ръководството на Организационните звена по
чл.8.1. т.б., а юридическите лица пред НУС.
8.3.2. Членството в Съюза става действително от момента на заплащане на членският внос за
текущата година и се продължава ежегодно след плащане на годишния членски внос.
8.3.3. Главният секретар или Управителите на клоновете в срок от два месеца след
приемането издават на новоприетия индивидуален съюзен член надлежно оформена членска книжка
и съюзна значка, а на колективните членове – удостоверение.
Гражданите, които работят в търговски дружества, предприятия и организации, приети за
колективни членове, не се считат автоматически за индивидуални членове на Съюза.
8.4. Благодетелни членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически
лица, които внасят еднократно или ежегодно определена вноска за реализиране целите на Съюза.
8.5. Почетен член може да бъде всеки съюзен член, който има най-малко тридесет и пет годишно
непрекъснато членство и има особени заслуги за развитието и осъществяването целите на Съюза.
8.6. Прекратяването на членството става в случаите на:
8.6.1. Писмено волеизлияние пред органите по чл.8.3.1.;
8.6.2. смърт на индивидуалния член или прекратяване дейността на юридическите лица колективни членове;
8.6.3. изключване за нарушаване на устава, престижа и интересите на Съюза с решение на НУС
или на ръководството на клона или на ръководството на ЛИЦАТА по ЗЮЛНЦ или на Общото
събрание на Организационните звена по чл.8.1. “б”;
8.6.4. неизплащане на членски внос до 30.06. на съответната година се счита за акт на
доброволно волеизлияние за прекратяване на членството.
8.6.5./1/ Прекъснато членство по т.8.6.1. и 8.6.4. може да бъде възобновено само след като кандидата
издължи на касата на Съюза членския внос и имуществените вноски за периода на прекъсване на
членството.
/2/ При прекъсване на членството по т.8.5.3. възстановяването може да стане само с решение на
органа, взел решение за изключване.
8.6.6. Изключените индивидуални и колективни членове могат да обжалват решението пред
Общото събрание на СМ.
Чл. 9. Правата и задълженията на членовете на Съюза са:
9.1. Всеки индивидуален член на Съюза има право:
9.1.1. Да участва с право на глас пряко или чрез пълномощник при формирането на цялостната
политика и дейност на Съюза, при избора на ръководните му органи и да бъде избиран в тези органи, да
бъде информиран за неговата дейност, да се ползува от имуществото му и от резултатите на
дейността му.
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9.1.2. Да участва по свое желание и интереси, постоянно или временно в работата на помощни
органи, работни групи, съвети и комитети на СМ.
9.1.3. Да участва в научно-технически прояви, организира-ни и провеждани от Съюза и да получава
информация на български език относно плановете за бъдещи такива безплатно или по намалена тарифа.
Получаваната научно-техническа информация на съответен език по интересуващи чуждестранните
членове въпроси се заплаща по себестойност.
9.1.4. Да бъде включен в различните форми за повишаване на квалификацията и
преквалификацията и курсовете за чуждоезиково обучение.
9.1.5. Да участва при формирането на колективи или индивидуално за изпълнение на сключени от
Съюза договори по предмета на стопанската дейност на СМ.
9.1.6. Да получава защита на творческите и професионалните си интереси, на интелектуалната си
собственост и справедлива оценка на професионалните си качества и дейност.
9.1.7. Да получава социална помощ съгласно регламенти-рани условия от съюзния фонд
"Социален" в случаите на финансови затруднения.
9.1.8. Да получава съдействие за участие в научно-технически прояви в страната и чужбина за
изнасяне на доклади с необходимото научно ниво или доклади, целящи да представят постиженията на
машиностроенето в страната.
9.1.9. Да бъде награждаван с отличия и награди в съответствие с изискванията на устава на Съюза.
9.1.10. Да бъде избиран за експерт на съответно ниво, съгласно Правилник за статута и действията
на експертите в СМ.
9.2. Всеки индивидуален член на Съюза е длъжен:
9.2.1. Да спазва устава и активно да съдейства за реализирането на целите на Съюза.
9.2.2. Да се държи достойно и да дава становища въз основа на знанията си и съвестта си без
политически пристрастия и лични изгоди.
9.2.3. Да разяснява устава и целите на Съюза сред колегите си, където работи, с цел издигане
престижа му и привличане на нови членове.
9.2.4. Да участва на обществени начала в работата на ръководните органи и в помощните органи,
(комитети и комисии).
9.2.5. Да плаща редовно членския си внос.
9.2.6. Да прави по решение на Общото събрание имуществени вноски за развитие на
дейността на СМ и придобиване на материални и нематериални активи.
9.3. Колективните членове - български, чуждестранни и смесени юридически личности имат право:
9.3.1. Да изпращат свои представители за участие в провежданите от Съюза различни научнотехнически мероприятия, безплатно или с намалена тарифа.
9.3.2. Да получават консултации и експертизи от изтъкнати специалисти - членове на Съюза по
въпроси, интересуващи дружеството, предприятието или ведомството, безплатно или с намалена тарифа.
9.3.3. Да получават научно-техническа информация (за чуждестранните юридически лица на
съответния език) по интересуващи ги въпроси при заплащане само на себе-стойността й.
9.3.5. Да участвуват със свои представители в ръководните органи на СМ в съответствие с
чл.13/1/ и чл.15/2/ т.3.
9.3.4. Да ползват с предимство материалната база на Съюза и Федерацията при заплащане само на
фактическите разходи.
9.4. Колективните членове - български, чуждестранни и смесени юридически лица са длъжни да
оказват съдействие на Съюза при изпълнение на неговите задачи и дейности и да разясняват устава и
целите му сред работещите и да плащат редовно колективен членски внос.
9.5. Благодетелните членове, физически и юридически лица имат право да участват безплатно във
всички провеждани от Съюза научно-технически прояви и да получават информация по интересуващите
ги въпроси.
9.6. Почетните членове имат право да участват безплатно във всички провеждани от Съюза научнотехнически прояви и да получават информация по интересуващите ги въпроси, да участват при желание
извън определената квота в работата на Общото събрание с право на глас, да участвуват със свой
представител в НУС съгласно чл.15/1/т.5. да получават безплатно печатния орган на Съюза
(Федерацията) и да получават в случаи на затруднения финансова помощ. Почетните членове не плащат
членски внос.
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9.7. Индивидуалните членове, български граждани могат, на принципа на доброволността, да се
организират съобразно интересите си в
а/ Национални научно-техни-чески дружества и клубове; териториални организации, клубове
и дружества; дружества и клубове в юридически лица, които са организационни звена по чл.8.1. т.б
б/ Структурни звена по чл.8.1. т.в.
в/ Клонове на СМ.
Изградените по този начин звена приемат свои устави (правилници) и играят ролята на низови
организационни единици /НОЕ/ на Съюза.
9.7.1. НОЕ разглеждат научни и практически проблеми, свързани с развитието на
машиностроенето, в областта на съответните машини и технологии от национален и териториален мащаб
и внасят предложения до съответните ръководни органи.
9.7.2. НОЕ могат да правят предложения до Националното или териториалните изпълнителни
бюра за организирането на национални научни конференции и симпозиуми с и без международно участие,
командироване на свои членове на научни конференции и симпозиуми в страната и в чужбина за изнасяне
на научни доклади или оригинални практически постижения, организиране на конкурси по перспективни
проблеми за развитието на машиностроенето, организиране на научно-технически пътувания в страната и
чужбина и др.
9.7.3. НОЕ участват самостоятелно или в единодействие със синдикалните организации в защитата
на творческите и професионалните интереси на своите членове и представляват личните и колективните
им професионално-творчески интереси. В тази дейност те се подпомагат от комисиите по
професионалните въпроси към Националното и териториалните изпълнителни бюра.
9.7.4. НОЕ избират ръководства в състав, съобразно своите устави (правилници) за
осъществяване, координиране на дейността и събиране на членски внос от членовете на СМ.
9.8. Индивидуални членове, български граждани, невключени в НОЕ на Съюза, участват в
дейността му пряко и плащат членския си внос в касата на Съюза. Защитата на творческите и
професионалните им интереси се осъществява от Националния управителен съвет.
9.9. Членовете на СМ не отговарят за задълженията на Съюза.
9.10. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не
преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
IV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СМ
Чл.10. Ръководните органи на СМ са:
/1/ Върховен орган на СМ е Общото събрание /ОС/.
/2/ Управителен орган на СМ е Националният управителен съвет /НУС/.
10.1. Общото събрание:
/1/Изменя и допълва устава;
/2/Приема други вътрешни актове;
/3/Избира и освобождава членовете на НУС.
/4/Приема и изключва ЧЛЕНОВЕ по ЗЮЛНЦ;
/5/Взема решение за откриване и закриване на клонове;
/6/Взема решение за участие в други организации;
/7/Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
/8/Приема основните насоки и програми за дейността на СМ;
/9/Приема бюджета на СМ;
/10/Взема решения относно дължимостта и размера на членски внос и имуществените вноски;
/11/Приема отчета за дейността на НУС.
/12/Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
/13/Избира председател, зам.пред-седател, главен секретар, Стопански и Паричен съвет
/14/Избира Почетните и Благодетелните членове на СМ и утвърждава Правилник за
удостояването им и техните права.
/15/Избира управителите на клоновете.
/16/Избира Контролен съвет /КС/ на СМ от трима членове.
/17/Утвърждава Правилник за работата на НУС и Правила за работата на клоновете.
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10.2. Правата по чл.10.1, ал.1,3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи.
10.3. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на СМ.
10.4. Членовете на СМ могат да обжалват по съдебен ред законосъобразността на решенията
на Общото събрание.
10.5. Решенията на органите на СМ, които са взети в противоречие със закона, устава или
предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по
искане на заинтересованите членове на СМ или негов орган, отправено в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
10.6. Споровете по ал.4. могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на СМ от всеки
член на Съюза или негов орган, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година
от датата на вземане на решението.
Чл.11. Свикване на Общото събрание.
11.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Свиква се от НУС по негова
инициатива или по искане на една десета от членовете на СМ в населеното място, в което се намира
седалището на сдружението. Ако НУС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване
на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на
заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
11.2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
11.3. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в
Националния дом на науката и техниката в гр.София, ул.Раковски № 108, и се публикува в
Интернет-страницата на Съюза най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.12. Общото събрание е законно, ако са представени най-малко половината плюс един от
всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се провежда независимо колко членове са представени.
Чл.13. Общото събрание се състои от:
/1/ Индивидуалните членове, които не са включени в състава на НОЕ.
/2/ Делегати на низовите организационни единици по чл. 9.7., които се избират на техни
Общи събрания
/3/ Законните представители на колективните членове или упълномощени техни
представители
/4/ Членовете на НУС и Контролния съвет, които не са избрани за делегати.
/5/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас
13.2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1.
него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по
съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен вкл.;
2.
юридически лица, в които той има представителна власт или може да наложи
или възпрепятства вземането на решения.
Чл.14. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
/1/ Решения по чл.10.1, ал.1 и 7, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат
решения.
Чл.15/1/ Националният управителен съвет се избира за срок от четири години и е управляващ
орган между Общите събрания на СМ, който осигурява реализирането целите на Съюза.
/2/ Националният управителен съвет е в състав до 29 човека и се състои от 1. Председателят,
заместник председателя и главния секретар
2.По един представител на клоновете и на ЛИЦАТА по ЗЮЛНЦ.
3.По един представител на ЛИЦАТА по ТЗ, платили колективен членски внос, най-малко 10
пъти по-голям от минималния колективен членски внос.
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4.Седем персонално избрани членове на СМ
5.Един почетен член на СМ
/3/ Членовете на УС по чл.15/2/ т.т.2,3 и 4 се избират съответно по предложение на клоновете,
на ЛИЦАТА по ЗЮЛЦ, ЛИЦАТА по ТЗ и на Съвета на старейшините. Ако предложената кандидатура не получи изискваното от чл.14/1/ мнозинство, лицето с представителна власт на ЛИЦАТА по
ЗЮЛЦ и ЛИЦАТА по ТЗ и Председателя на Съвета на старейшините могат да предложат друга
кандидатура.
/4/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя по негова инициатива или при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в
едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При
отсъствие на председателя заседанието се ръководи от главния секретар.
/5/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.
/6/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/7/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14,
ал.2 и чл.17, т.т.2 и 5 – с мнозинство.
/8/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и въз-ражения за това от всички
членове на УС.
/9/ Към Националния управителен съвет на обществени начала се създава Научен съвет със задача
и начин на действие, определени с Правилник, утвърден от Националния управителен съвет.
Чл.16. При създаване или прекратяване на ЛИЦАТА по ЗЮЛНЦ и приемане на нови ЛИЦА по
ТЗ, които изпълняват изискванията на чл.15/2/ т.3 преди всяко заседание на НУС по доклад на
мандатната комисия, избрана от НУС на първото му редовно заседание, съставът му се редуцира или
увеличава.
Чл.17. Националният управителен съвет представлява сдружението, както и определя обема на
представителната власт на отделни негови членове, разглежда и взема решения и по следните въпроси:
1.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, вкл. и тази в обща
полза, и носи отговорност за това;
6. определя изменения в адреса на сдружението;
7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата
на друг орган;
8. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
9. Избира председател и членове на Научния съвет, главен редактор на печатния орган на Съюза,
Мандатната комисия, Бюджетната комисия, председател и членове на комисията по професионална етика
и при нужда прави налагащи се персонални промени.
10. Утвърждава предложения на научния съвет, отнасящи се до позицията на Съюза за развитието
на машиностроенето и технологиите в национален мащаб.
11. Предлага на ОС размерите на минималния, членски внос на индивидуалните членове,
български и чуждестранни граждани и минималния колективен членски внос
12. Разглежда предложения и награждава активисти и заслужили членове, български и
чуждестранни граждани и подготвя предложение за удостояване на почетни и благодетелни членове.
13. Взема необходимите мерки в случаите на закриване или саморазпускане на НОE, с оглед
запазване и защита на интересите на СМ.
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14. Разглежда възражения на изключени членове от Съюза и подготвя мотивирано предложение
до Общото събрание или съда.
15. Определя датата и мястото на Общото събрание на СМ и нормативите за избор на
делегатите.
16. Обсъжда и подготвя за внасяне в Общото събрание годишните отчети и баланси за
финансовото състояние на Съюза и взаимодействието на изпълнителните органи на Съюза с
държавата и ФНТС.
17. Националният управителен съвет взема решения по доклади на Контролния съвет за търсене на
имуществена и наказателна отговорност от провинили се материално отговорни лица.
18. Упълномощава, разглежда отчети, продължава или снема пълномощията на експерти на съюза,
съгласно Правилника за статута и действията на експертите в СМ.
19. Подготвя и внася в Общото събрание проект на Бюджет, Отчет за дейността на
сдружението, Отчет за приходите и разходите и Баланса на Съюза и на неговите търговски
дружества и щата на СМ.
20. Съгласува договорите за управление на търговските дружества на СМ.
21. Осъществява контактите на СМ с всички институти в страната и чужбина. Сключва
договори за сътрудничество със сдружения, фирми, дружества, предприятия и ведомства в страната
и чужбина.
22.Взема необходимите мерки в случаите на закриване или саморазпускане на клонове с
оглед запазване и защита на интересите на СМ.
Чл.16/1/ Председателят, който е и председател на НУС, представлява СМ, ръководи дейността
на НУС. Той извършва текущ контрол за спазване на действащата нормативна уредба и финансовата
дисциплина и се явява работодател на Главния секретар на СМ. Зам.председателят, отговаря за
дейности, възложени от НУС.
Чл.16/2/ Главният секретар е на безсрочен трудов договор. Организира цялостната
организационна и стопанска дейност на СМ и е работодател на персонала.
Чл.17. Национални научно-технически дружества и клубове /ННТД/
Чл.17.1. ННТД са професионално-творчески сдружения по интереси на специалистите от страната
в областта на действие на този устав.
Чл.17.2. Нерегистрирано по реда на ЗЮЛНЦ дружество или друго сдружение може да бъде
признато от НУС за национално, ако има най-малко 20 индивидуални редовно отчетени членове и в него
членуват специалис-ти от най-малко 3 селища.
Чл.17.3. ННТД, регистрирани по ЗЮЛНЦ са независими и самоуправляващи се звена на съюза,
които в Устава си доказват принадлежността си към съюза и са негови структурни звена по чл.8.1.1.
Чл.17.4. Нови ННТД се приемат в СМ въз основа на заявление на Общото им събрание, че приемат
основните устройствени документи на СМ.
Чл.17.5. Целите, задачите и начинът на ръководство на ННТД се регламентират в техните
устави, копия от които се съхраняват в **Националното изпълнително бюро и които не
противоречат на настоящия Устав.
Чл.18. Контролен съвет (КС) на СМ.
18.1. КС се състои от 3 члена и избира от своя състав председател и секретар.
18.2. Задачите на КС са:
- контрол за изпълнението на Устава, решенията на Общото събрание, Националния управителен
съвет и устройствените документи на СМ;
- организиране и провеждане на финансови ревизии.
18.3. При констатирани нарушения уведомява писмено Националния управителен съвет и прави
предложения за вземане на решения по тях.
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Чл.19. Общото събрание на клона:
19.1.Променя, изменя и приема правила за работата си и други вътрешни актове.
19.2. Номинира пред УС лице за управител на клона.
19.3. Избира бюро на клона от 3 души, единият от който е управителя на клона.
Чл.20. Общото събрание на НОЕ се свиква по решение на НУС на СМ преди Общото
събрание на СМ по ред определен от НУС, а по други въпроси в съответствие с техните
устройствени документи.
V. НАГРАДИ
Чл.21. За активна непрекъсната дейност и заслуги за развитието на Съюза и за лични творчески и
професионални постижения се присъждат по решение на Националния управителен съвет сребърна и
златна значка Общото събрание присъжда званието "Почетен член" и званието Благодетелен член.
Чл.22. Редът за награждаване със съюзните награди се урежда от правилник, приет от Националния
управителен съвет.
Чл.23. Националните научно-технически дружества учредяват свои награди, изискванията за които
се обявяват в печатния орган на съюза.
VI. МАТЕРИАЛНО -ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл.24. Съюзът стопанисва и използва материално-техническата база и имущество на Федерацията
и се разпорежда със собствена такава.
Чл.25. Финансовите средства за осъществяване цялостна-та дейност на Съюза се набират от:
25.1. Индивидуален и колективен членски внос и имуществени вноски.
25.2. Средства от бюджета на Федерацията.
25.3. Приходи от спонсори за провеждане на интересуващи ги прояви.
25.4. Приходи от стопанската дейност
25.5. Дарения.
25.6. Лихви, дивиденти и др.
25.7. Приходи от други присъщи дейности.
Чл.26. Разпределението на средствата между отделните звена на Съюза и отчисленията към
Федерацията се извършва по правилник, утвърден от Националния управителен съвет.
Чл.27. Средствата на Съюза се съхраняват в собствена левова и валутна банкови сметки или в
отделна партида в левовата и валутни сметки на Федерацията.
Чл.28. Имущество
28.1. Имуществото (без недвижимото) на СМ се съхранява, инвентаризира и продава, съгласно
Инструкция, утвърдена от Националния управителен съвет.
28.2. Решение за недвижимото имущество, собственост на ФНТС, се взема от ОС на СМ.
VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СМ.
Чл.30. Преобразуването на СМ се извършва при условията и реда на чл.42 във връзка с чл.12
от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.31. Прекратяването на СМ се извършва при условията и реда на чл.13 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел. При ликвидацията прекратяване на СМ се извършва от НУС или от
определено от него лице, като се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
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Чл.32. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава в полза на
Федерацията на научно-техническите съюзи или нейния правоприемник.
Чл.33./1/ Съюза води следните книги:
Книга № 1: протоколи от заседанията на Общото събрание;
Книга № 2: протоколи от заседанията на Националния управителния съвет;
/2/ За водене на Книга № 1 и Книга № 2 отговаря Главния секретар.
/3/ За верността на съдържанието на протоколите отговаря ръководещия съответното заседание и
лицето изготвило протокола.
Чл.34. За неуредени в този Устав въпроси се прилага българското законодателство за юридически
лица с нестопанска цел.
Чл.35. Преходни и заключителни разпоредби.
1.

2.
3.

Всички документи на СМ и техните регламенти и решения на ръководните му органи,
приети до настоящото изменение на Устава, които не противоречат на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и настоящия устав продължават да действат.
Документите и решенията, които противоречат на настоящия Устав и ЗЮЛНЦ да се
преведат от НУС в съответствия с тях в срок до 31.12.2001 г.
Настоящият устав е приет на III Извънреден конгрес на Съюза по машиностроене, проведен
на 28 март 1992 г. и е допълнен и изменен на IV конгрес на СМ, проведен на 8 и 9 юни
1995 г. и на VІ конгрес /Общо събрание/ на СМ, проведен на 4 юли 2001 г. и на VІІ
конгрес /Общо събрание/ на СМ, проведен на 4 юли 2001 г., на XVII Общо
събрание, проведено на 08.06.2012 и на XIX Общо събрание, проведено на
18.12.2015 г.
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