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УСТАВ 
 

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
 

I.СТАТУТ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 

 Чл.1.НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ е сдружение с нестопанска цел, в което доброволно членуват 
български физически и юридически лица, извършващи дейности в областта на 
енергетиката, в частна полза – в интерес на сдружителите. 
 Чл.2(1).НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ е учреден съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел. 
 (2).НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В 
БЪЛГАРИЯосъществява своята дейност в съответствие със законодателството 
на Република България, с този Устав и с решенията на Общото събрание и на 
Управителния съвет. 
 Чл.3(1) (допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012). Наименованието на съюза е 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, означавано 
за краткост НТСЕБ. Изписването на наименованието на английски език с 
Scientific and Tehnical Union of the Power Engineers in Bulgaria, съкратено 
STUPEB. 
 (2).(допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012 г).Седалището на НТСЕБ е в гр. 
София, с адрес на управлението гр. Соия, 1000, ул.”Г.С.Раковски” № 108, етаж 
пети, стая 505. 
 Чл.4(1)(допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012 г).НТСЕБ е юридическо лице, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 
Софийски градски съд и има свой кръгъл печат и бланки. 
 (2).допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012 НТСЕБ като юридическо лице е 
правоприемник на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). 
 Чл.5.(допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012 г). НТСЕБ се представлява в 
страната и чужбина от неговия председател. В случай, че председателят е 
възпрепятстван да изпълнява задълженията си, НТСЕБ се представлява от 
заместник-председателя. 
 
 II. ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 
 Чл.6. (допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012 г).Главните цели на НТСЕБ са: 
 1.да съдейства за повишаване нивото на професионална подготовка и 
за реализиране на творчески идеи и инициативи на членовете на НТСЕБ; 
 2.да осъществява дейности за защита на творчески интереси и 
интелектуална собственост на членовете на НТСЕБ; 
 3.да съдейства на предприятия, фирми и др. за повишаване на 
енергийната ефективност, възобновяване на енергийни източници и решаване 
на конкретни проблеми в областта на енергетиката. 
 Чл.7.(допълнение, извършено с решение на ОС от 20/12/2012 г). За постигане на своите цели 
НТСЕБ си поставя за изпълнение следните задачи: 
 1.да провежда професионално-квалификационна дейност и да 
подпомага разработването на творчески идеи и инициативи на свои членове; 
 2. да осъществява сътрудничество със сродни организации на 
енергетиците и други обществени организации в страната и чужбина; 
 3.да осъществява международни връзки и да участва в международни 
неправителствени организации; 
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 4.да участва при разработване и обсъждане на закони, наредби, 
правилници, инструкции и други нормативни актове в областта на енергетиката, 
опазването на околната среда, защитата на хора от вредни и опасни 
въздействия и защита на материални ценности от увреждания и унищожаване 
в резултат на ползване на енергия; 
 5.да оказва научна и методична помощ на стопански субекти за 
ефективно използване на енергийните ресурси и намаляване на енероемкостта 
в икономика; 
 6.да участва със становища и референции за лицензиране на фирми и 
дружества за извършване на стопанска дейност в областта на енергетиката; 
 7.да дава становища и референции за лицензиране на фирми и 
дружества за извършване на стопанска дейност в областта на енергетиката; 
 8.да участва при решаване на конкретни научно-технически и 
икономически проблеми в областта на енергетиката; 
 9.самостоятелно или във взаимодействие с други организации, да 
провежда научно-технически мероприятия – симпозиуми, конференции, 
семинари, дискусии и други форуми; 
 10.да организира конкурси, лектории, изложби, панаири и посещения на 
такива мероприятия в страната и чужбина; 
 11.да пропагандира научно-техническите постижния, да изучава 
общественото мнение и да допринася за обективно информиране на 
техническата общност в областта на енергетиката. 
 Чл.8.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Дейността на НТСЕБ не може да бъде 
обвързана по никакъв начин с политически, синдикални, идеологически или 
религиозни цели. 
 
 III.СРЕДСТВА 
 
 Чл.9.(1).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) НТСЕБ набира средства за реализиране на 
целите си и за изпълнение на задачите си, от годишни членски вноски 
(индивидуални и колективни), от такси за референции, от провеждане на 
научно-технически мероприятия, от спонсорство, дарения и други законни 
източници. 
 (2).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Набраните средства се изразходват съгласно 
бюджет, изработен от Управителния съвет и приет от Общото събрание. 
 (3).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) За подпомагане на своята дейност при 
постигане на определените с устава цели, по решение на Управителния съвет, 
НТСЕБ може да извършва допълнителна стопанска дейност като организира 
бюра, центрове, лаборатории, ателиета, фирми и други със стопанска цел, 
регистрирани по Търговския закон. 
 (4).Размерът на годишната членска вноска се определя, по предложение 
на Управителния съвет, от Общото събрание. 
 (5).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Членските вноски се събират от НТСЕБ и 
регионалните организации. Общото събрание, по предложение на 
Управителния съвет, решава каква част от набраната сума остава в 
регионалните организации и каква част се изпраща в НТСЕБ. 
 
 IV. УСТРОЙСТВО.СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 
 
 Чл.10.(1).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) НТСЕБ изгражда на професионален и 
териториален принцип структурни звена – научно-технически дружества (НТД), 
национални научно-технически секции (ННТС), регионални организации (РО) и 
клубове на енергетиците (КБ). 
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 (2).НТД се изграждат на професионален и териториален принцип, като 
за учредяване са необходими минимум 8 члена. 
 (3).ННТС се изграждат на професионален принцип за провеждане на 
научно-техническа дейност в по-тесни области на енергетиката, като за 
учредяване са необходими минимум 16 члена. Националният комитет по 
осветление има статут на ННТС. 
 (4).РО се изграждат на териториален принцип, като за учредяване са 
необходими минимум 3 структурни звена (НТБ, КБ и/или ННТС). 
 (5).КБ се изграждат на професионален принцип, като за учредяване са 
необходими минимум 16 члена. 
 (6).Протоколите от учредителните събрания, подписани от всички 
участници в учредителните събрания, представляват организационните 
документи на НТД, ННТС, РО и КБ, които ги конституират като структурни звена 
на НТСЕ. 
 
 V.РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 
 
 Чл.11.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)  Ръководните органи на НТСЕБ са: 
 1.Общо събрание (ОС); 
 2.Управителен съвет (УС); 
 3.Контролен съвет (КС). 
 Чл.12.(1).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)  Общото събрание е върховен орган на 
НТСЕБ, в който структурните звена са представени от свои делегати. 
 (2)Всяко структурно звено (НТД, ННТС, РО или КБ) има право да избира 
по един делегат. Структурните звена с повече от 50 члена избират по двама 
делегати. Делегатите се легитимират чрез протокол от сабръние на звеното, 
което ги е избрало. 
 (3).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Общото събрание се свиква всяка година по 
инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете 
на НТСЕБ в населеното място, в което се намира седалището на дружеството. 
Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на 
провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква. 
Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за 
обявления в сградата, в която се намира управлението на НТСЕБ, най-малко 
един месец преди датата на провеждане. 
 (4)Изборът на делегати за Общото събрание трябва да приключи най-
малко 20 дни преди датата на провеждането, като сведенията за делегатите се 
изпращат незабавно в Управителния съвет. 
 (5)Заседанието на Общото събрание се провежда, ако присъстват най-
малко половината от всички членове. Ако в определения час не се явят 
необходимия брой членове, началото на заседанието се отлага за един час по-
късно, при същия дневен ред, и се счита законно, колкото и членове да се явят. 
 (6)Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Едно лице 
може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз 
основа на писмено пълномощно. Не се разрешава преупълномощаване. 
 (7)Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 
присъстващите. 
 (8) Общото събрание има следните права: 
 1.изменя и допълва устава; 
 2.приема други вътрешни актове; 
 3.избира и освобождава членовете на управителния съвет, 
председателя и заместник-председателя; 
 4.приема и изключва членове; 
 5.взема решение за откриване и закриване на структурни звена; 
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 6.взема решение за участие в други организации; 
 7.взема решение за преобразуване и прекратяване на дейността на 
НТСЕ с квалифицирано мнозинство о две трети от гласовете на присъстващите 
членове; 
 8.приема основни насоки и програма за дейността на сдружението; 
 9.приема бюджета на сдружението; 
 10.взема решения относно размера на годишната членска вноска. 
 11.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) приема отчета за дейността на управителния и 
контролния съвет; 
 12.отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат 
на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
сдружението; 
 13. (отм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) ; 

 14. разглежда и решава жалби против решения на УС и КС. 
 Чл.13. .(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) (1) Управителният съвет е колективен, 
оперативен, постоянно действащ орган, който организира, координира и 
ръководи цялостната дейност на НТСЕБ в съответствие с устава, решенията на 
ОС и законодателството. УС се ръководи от председател и заместник-
председател. 
 (2)УС, председателят и заместник-председателя на НТСЕБ се избират 
от Общото събрание за срок от четири години. 
 (3)УС провежда заседание най-малко веднъж на три месеца. 
Заседанията са редовния, ако присъстват най-малко половината плюс един от 
членовете. 
 (4)Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство. 
 (5) УС има следните компетенции: 
 1.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) организира изпълнението на решенията на ОС и 
отчита дейността на НТСЕБ пред него; 
 2.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) осигурява постигане на целите и изпълнение 
задачите на НТСЕБ; 
 3.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) приема и изпълнява планове за дейността на 
НТСЕБ; 
 4.изготвя годишния отчет за дейността на УС; 
 5.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) определя броя на заетите от НТСЕБ лица по 
трудов или граждански договор и взема решение за назначаване на секретар 
на НТСЕБ; 
 6.взема решения за членство в други български или чужди организации 
със сходни цели; 
 7.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) управлява средствата на НТСЕБ съгласно устава 
и бюджета и отговаря за неговото изпълнение; 
 (6).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Спесимен за подпис имат председателят, 
заместник-председателят и секретарят на НТСЕБ. 
 Чл.14.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) (1)Контролният съвет след за спазване на 
устава, за изпълнение на решениета на ОС и УС, за изпълнението на бюджета 
и за опазване на имуществото на НТСЕБ. КС в състав от трима души – 
председател и двама членове, се избира от ОС за срок от четири години. 
 (2)КС проверява правилността на движението на финансовите средства. 
 (3)КС протоколира резултатите от своите проверки и отчита своята 
дейност пред ОС. 
 Чл.15. (1).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)  НТД, ННТС, РО и КБ като структурни 
звена на НТСЕБ, имат ръководни органи, работещи по регламента на този 
устав, както следва: 
 1.общо събрание (ОС); 
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 2.дружествено ръководство (ДР) за НТД, секционно ръководство (СР) за 
ННТС, регионално ръководство (РР) за РО и клубно ръководство (КР) за КБ; 
 3.контролна комисия (КК). 
 (2) Освен компетенциита на ОС, по регламента на устава, ОС на НТД, 
ННТС, РО и КБ избира и делегати за ОС на НТСЕ. 
 (3) Ръководствата на НТД, ННТС, РО и КБ се избират на техните ОС в 
състав: 
 1.председател; 
 2.секретар; 
 3.членове, чийто брой се отределя от съответното ОС. 
 (4)КК се избират от ОС в състав от трима души – председател и двата 
членове. 
 
 IV.ЧЛЕНСТВО 
 
 Чл.16.(1).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Членството в НТСЕБ е доброволно. 
 (2).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Членове на НТСЕБ могат да бъдат: 
 1.физически лица, пълнолетни български граждани, инженери, техници 
или други специалисти, работещи в областта на енергетиката, във всички 
отрасли на икономиката, които признават устава и плащат годишна членска 
вноска. 
 2.юридически лица, извършващи стопанска или нестопанска дейност, 
които признават устава и плащат колективна годишна членска вноска. 
 (3).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Кандидатите за членове на НТСЕБ подават 
писмена молба със свободен текст в съответното структурно звено. 
 (4)Членството се прекратява: 
 1.с едностранно волеизявление до стружението; 
 2.със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 
 3.с изключването; 
 4.с прекратяването на сдружението; 
 5.при отпадане. 
 (5)Решение за изключване се взема от управителния съвет или от 
ръководството на съответното структурно звено, в следните случаи: 
 1.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) при установени нарушения на устава на НТСЕБ 
или виновно неизпълнение на решения на ръководните органи; 
 2.при неплащане на годишната членска вноска до края на първото 
полугодие. 
 Чл.17 (1).(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)  Членовете на НТСЕБ имат следните 
права: 
 1.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)  да участват с право на глас, лично или чрез 
избрани от тях делегати в общото събрание на НТСЕБ; 
 2.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да избират и да бъдат избирани в ръководните 
органи на НТСЕБ; 
 3.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да участват в дейностите на НТСЕБ, като ползват 
съдействие от всички звена в структурата на НТСЕБ; 
 4.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да изказват становища, да поставят въпроси и да 
правят предложения пред ръководните органи на НТСЕБ и да получават 
отговори; 
 5.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да получават от НТСЕБ подкрепа и съдействие 
при осъществяване на своите професионално-творчески идеи и инициативи, 
обществена защита на своята интелектуална собственост; 
 6.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)да ползват с предимство материално-
техническата база на НТСЕБ; 
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 7.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да получават информация за дейността на 
НТСЕБ и за планиране научно-технически и други мероприятия; 
 8.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да бъдат награждавани с отличия, награди и 
звания на НТСЕБ и да бъдат предлагани за награди и звания пред други 
институции. 
 Чл.18.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) Членовете на НТСЕБ имат следните 
задължения: 
 1.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да спазват устава и решенията на ръководните 
органи на НТСЕБ; 
 2.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да ръбатят за постигане на основните цели и 
решаване на задачите на НТСЕБ; 
 3.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да предоставят, при възможност, материална 
база и да оказват, под други форми, съдействие за осъществяване на 
дейностите на НТСЕБ; 
 4. да плащат годишната членска вноска; 
 5..(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г) да не използват авторитета и престижа на 
НТСЕБ за цели, противоречащи на устава, на професионалната етика и на 
гражданския морал. 
 
 VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
 Чл.19.(изм.с решение на ОС от 20/12/2012 г)  НТСЕБ прекратява дейността си по решение 
на ОС. 
 
 VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 Чл.20.За неуредените в този Устав положения, се прилагат 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
 
 Последните изменения на Устава са направени на Общо събрание на 
съюза, проведено на 20.12.2012 година. 
 
 
 
 
 
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НТСЕБ: 
 
 

                                       проф. Ц.Цанев 
 


