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У С Т А В 

      НА 

    БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 

 Българският Червен кръст е основан на 25 октомври 1878 г. Този устав е съставен въз 

основа на първия устав на Българския Червен кръст, на Женевските конвенции, признати от България и 

на основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, които 

са: 

 1. Хуманизъм. Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на 

ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да 

предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля 

живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той способства за 

установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи. 

 2. Безпристрастност. Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на 

националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е 

единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на 

онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ. 

 3. Неутралност. За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взима участие 

във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен или философски 

характер. 

 4. Независимост. Червеният кръст е независим. Националните дружества, помощници на 

държавната власт и нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в 

съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да 

действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст. 

 5. Доброволност. Червеният кръст е организация за оказване на доброволна и безкористна 

помощ. 

 6. Единство. Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То 

трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на 

страната. 

 7. Универсалност. Червеният кръст е световна организация, в която всички дружества имат равни 

права и задължението взаимно да се подпомагат. 

 

Г Л А В А  П Ъ Р В А 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл. 1.(1) Българският Червен кръст е признат официално от държавата със закон като доброволна  

организация  в помощ на нейните органи, за подпомагане на нуждаещите се, в съответствие с 

разпоредбите на Женевските конвенции и като единствена национална организация на Червения кръст, 

която осъществява своята дейност на територията на България. 

         (2) По отношение на държавата Българският Червен кръст е автономен, което му позволява да 

действа в съответствие с принципите на Международното движение на Червения кръст и Червения 

полумесец и Закона за Българския Червен кръст. 

 (3) Българският Червен кръст е признат от Международния комитет на Червения кръст на 20 

октомври 1885 г. и е част от Международния Червен кръст. Той е член на Международната федерация на 

дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.             

          (4) Българският Червен кръст е създаден за неопределен срок. 

          (5) Българският Червен кръст е сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Той 

е организация за осъществяване на общественополезна дейност. 

          (6) Българският Червен кръст е със седалище в град София, район “Лозенец” и адрес на управление 

– 1407  бул. “Джеймс Баучер” № 76. 

           (7) Наименованието на юридическото лице е Български Червен кръст / БЧК / и може да се изписва 

допълнително на латиница – BULGARIAN RED CROSS. 

           Чл. 2. (1) Българският Червен кръст има четиристепенна структура със следните ръководни 

органи: 
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 1. Национално равнище 

 - Общо събрание 

 - Национален съвет 

 2. Областно, съответно столично равнище 

 - Общо събрание 

 - Областен, съответно столичен съвет 

 3. Общинско, съответно териториално равнище 

 - Общо събрание 

 - Общински, съответно териториален съвет 

 4. Дружествено равнище 

 - Дружествено събрание 

- Дружествено ръководство. 

 (2) Всички изборни органи в структурата на Българския Червен кръст се избират за срок от 

четири   години.  

(3) Представителите на БМЧК, ПСС и ВСС в изборните ръководни органи на БЧК се избират за 

мандат, съответстващ на мандата на избралия ги орган. 

(4) В изборните ръководни органи могат да бъдат избирани само членове на БЧК. 

 Чл. 3.(1) Българският Червен кръст има за емблема хералдическия знак - червен кръст на бяло 

поле - в съответствие с Женевските конвенции и Закона за БЧК за целите, определени от уредбата за 

използване на емблемата на Червения кръст и Червения полумесец от националните дружества. 

 (2) Знаме на Българския Червен кръст е установената от Женевските конвенции емблема - червен 

кръст на бяло поле. 

 (3) Печатът на Българския Червен кръст е кръгъл, с червен цвят, в средата има червен 

 кръст, над него надпис “Български червен кръст”, а под него – “Национален съвет”. В печатите 

на областните организации, съответно столичната организация и на общинските, съответно 

териториалните, организации, текстът “Национален съвет” се замества от текста,“Областен съвет - 

………”, съответно “ Столичен съвет – София”, “Общински съвет - ………”, 

съответно “ Териториален съвет - ………”.. В печата на Българския Младежки Червен кръст 

и в печатите на базите и центровете на Българския Червен кръст  се изписват техните 

наименования и седалища.  

 (4) Отличията на БЧК са почетни знаци и звания, определени с правилник, утвърден от 

Националния съвет. 

 

Г Л А В А  В Т О Р А 

ЦЕЛ   

 Чл. 4. Целта на Българския Червен кръст е да предотвратява и облекчава човешките страдания с 

безпристрастност, без да прави разлика по отношение на националност, раса, пол, религия или 

политически възгледи. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

 Чл. 5. Средствата за постигане на тази цел са: 

1. Привлича, обучава доброволни и щатни сътрудници и формира организационни структури, 

необходими за изпълнение на неговите дейности и осъществява застъпнически действия в полза на 

уязвимите. 

           2. Насърчава и подпомага участието на децата и младежите в дейността на Червения кръст в 

съответствие със Статута на БМЧК. 

           3. Взаимодейства с МФЧК/ЧП и МКЧК по всички въпроси, свързани с дейността на 

международното червенокръстко движение в рамките на техния мандат, пропагандира основните 

принципи на Червения кръст и нормите на Международното хуманитарно право. 

          4. Взаимодейства с държавни и местни органи; синдикални организации; сдружения и фондации 

със сходни цели и дейност и др. 

           5. Осъществява сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации  

със сходни цели  и дейност. 
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           6. Изучава, прилага и разпространява българския  и международния опит в хуманитарната област 

за реализиране мисията на Червения кръст. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

           Чл.6. Предметът на дейност на Българския Червен кръст е: 

            1. В случай на въоръжен конфликт действа, а в мирно време се подготвя за защита на всички 

жертви на войната (пострадали при военни действия), в съответствие с Женевските конвенции, 

независимо дали са гражданско население или военни. 

            2. съвместно с държавни, общински и и неправителствени организации извършва дейности по 

подготовка и оказване на помощ при бедствия, аварии и катастрофи (кризи), в съответствие със задачите 

на Български Червен кръст, като:  

            а) изгражда на функционален принцип постоянно действащ Национален оперативен щаб, респ. 

Областни оперативни щабове за работа при бедствия, аварии и катастрофи (кризи), под ръководството на 

генералния директор, респ. съответния директор на Секретариат на Областен/Столичен съвет на БЧК; 

            б) създава и подготвя екипи и структури които могат да извършват следните дейности: оценка на 

нуждите, подпомагане на пострадалото население, включително хуманитарно подпомагане, първа 

психологична помощ и психосоциална подкрепа, първа долекарска помощ и други дейности; 

            в) подпомага нуждаещи се пострадали посредством създаването на складове с резерв от 

имущество за незабавно подпомагане на бедстващо население; 

            г) съдейства и участва самостоятелно или в сътрудничество  с други формирования и 

специализирани служби по превенция и ограничаване на последици от бедствия, аварии и катастрофи, 

съобразно компетенциите си; 

           д) подготвя и оказва помощ според възможностите си в отговор на апели на други държави и 

национални дружества при бедствия  и конфликти; 

3. събира, получава, съхранява и разпределя хуманитарни помощи и дарения от страната и 

чужбина; 

4. изгражда, окомплектова и поддържа складови наличности, обслужващи червенокръстката 

дейност, вкл. за бедствен резерв; 

5. подпомага уязвими и социално слаби граждани, социални и лечебни заведения и др. и 

предоставя социални и здравни услуги; 

6. организира и експлоатира социални заведения; 

7. провежда социалнопомощна и социално-здравна дейност; 

8. осъществява социално-правни  и психологични консултации;  

9. популяризира и утвърждава безвъзмездното кръводаряване; 

10. допринася за опазване и подобравяне здравето на хората, за предпазване от болести и 

наранявания посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото, съобразени с 

националните, регионалните, областните, общинските и местните нужди, обстоятелства и възможности; 

11. организира и извършва дейността по планинско спасяване, посредством Планинската 

спасителна служба, която е част от структурата на Българския Червен кръст и се ръководи от правилник, 

утвърден от Националния съвет; 

12. участва във водноспасителната дейност в страната, организира и извършва обучението на 

водноспасителните кадри, провежда превантивна и пряка дейност за оказване на помощ и намаляване на 

водния травматизъм, посредством Водноспасителната служба, която е част от структурата на Българския 

Червен кръст и се ръководи от правилник, утвърден от Националния съвет; 

13. организира обучения и курсове по оказване на първа долекарска помощ, първа 

психологична помощ и психосоциална подкрепа, по проблемите на наркоманиите, HIV/ СПИН, 

промоция на безвъзмездното кръводаряване  и други; 

14. организира и провежда курсовете за подготовка, квалификация и преквалификация на 

планински спасители, водни спасители и кадри за осъществяване на  своите дейности и за постигане на 

целите, като издава съответни документи; 

15. подпомага социалната интеграция на бежанци със статут по Конвенцията за бежанците от 

1951 г. и с хуманитарен статут, посредством Бежанско-Мигрантската служба. 
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16. подпомага лица, търсещи закрила в Република България,  регистрирани в Държавна 

агенция за бежанците към Министерски съвет; лица с хуманитарен статут; лица със статут на бежанец; 

лица, получили временна закрила; мигранти. 

17. извършва издирване на територията на страната и извън нея на членове на семейства, 

разделени в резултат на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия. 

18. организира и участва в срещи, семинари, курсове, конференции, пресконференции, 

състезания и прегледи по основните дейности на БЧК и международното червенокръстко движение. 

     19. Организира и извършва дейности с и за деца и млади хора посредством Български младежки 

Червен кръст (БМЧК),  който е неразделна част от Българския Червен кръст част  и се ръководи от 

Статут на БМЧК. 

 

Г Л А В А  Т Р Е Т А 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 Чл. 7.(1) Индивидуален член на Българския Червен кръст може да бъде всяко българско или 

чуждестранно дееспособно физическо лице без разлика на раса, пол, религия, социално положение и 

политически възгледи, което признава Устава, действа в съответствие с основните принципи на 

Червения кръст, прието е от дружественото ръководство на съответното дружество и плаща годишно 

членски внос, определен от Общото събрание. 

  (2) Колективен член на Българския Червен кръст може да бъде всяко българско или 

чуждестранно юридическо лице, което признава Устава, действа в съответствие с основните принципи 

на Червения кръст и плаща годишно членски внос, определен от Националния съвет за всеки отделен 

случай. Колективният член упражнява своите права и задължения чрез пълномощник, определен от 

представляващия юридическото лице орган. Пълномощник на колективен член може да бъде само 

физическо лице, снабдено с изрично пълномощно. Всеки пълномощник може да представлява само един 

колективен член, няма право да преупълномощава с правата си трето лице и има право на един глас в 

ръководните органи на съответното равнище. 

 (3) Членуването е доброволно. 

 Чл. 8. Всеки член на Българския Червен кръст има право: 

 1.Да участва в събранията на съответното дружество с право на глас. 

 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Българския Червен кръст на всички 

равнища. 

            3. Да бъде информиран за дейността на организацията . 

 4. Да получава съдействие от Българския Червен кръст при осъществяването на червенокръстката 

дейност. 

 5. Да предлага и да бъде предлаган за награждаване с отличията на Българския Червен кръст.  

 Чл. 9. Всеки член на Българския Червен кръст е длъжен: 

 1. Да спазва устава на организацията. 

 2. Да участва в дейността на Българския Червен кръст. 

 3. Да плаща членския внос, определен от Общото събрание. 

 4. В поведението си да не допуска действия, противоречащи на принципите на Червения кръст. 

 Чл. 10. Почетни членове са онези лица и колективи, които са утвърдени от Общото събрание по 

предложение на Националния съвет за изключителни заслуги към Българския Червен кръст. 

 Чл. 11.(1) Членството се прекратява :  

1. с едностранно волеизявление до дружеството; 

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение – за индивидуалните членове, респ. с 

ликвидация или несъстоятелност на юридическото лице – за колективните членове; 

3. с изключването; 

4. с прекратяването на организацията; 

5. при отпадане поради невнасяне на установения членски внос и/или системно неучастие в 

дейността. 

 (2) Дружественото ръководство на съответното дружество на Българския Червен кръст може да 

изключи свой индивидуален или колективен член при действия, несъвместими с принципите на 
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Червения кръст или този устав. Изключеният има право да обжалва това решение пред Общинското, 

съответно териториалното, общо събрание на организацията.  

Чл.12. (1) Доброволци са онези лица, които изпълняват епизодично или постоянно доброволческа 

дейност за организацията. 

(2) Доброволческа е дейността, която: 

а) се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или 

финансови облаги или от външен (социален, икономически или политически) натиск; 

б) цели да облагодетелства уязвимите хора и техните общности, в съответствие с Фундаменталните 

принципи на ЧК и ЧП; и 

в) се организира от официални представители на БЧК. 

(3) Доброволец, отговарящ на изискванията на чл.7 от Устава, може да бъде член на организацията. 

Чл.13. Симпатизанти са онези лица, които подкрепят или финансово подпомагат дейността на 

БЧК.  

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А 

                                                         ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

                                                           ОБЩО СЪБРАНИЕ 

            Чл. 14.(1) Общото събрание е върховен орган на Българския Червен кръст. 

 (2) Общото събрание се състои от  90 членове, от които: 

1. 87 – избрани на квотен принцип, определен от Националния съвет на база средноаритметичния 

членски състав на областните организации в рамките на четиригодишния предходен мандат, за всяка 

календарна година към 31–ви декември, на база на отчетения брой членове ”  

       2. по един избран представител на БМЧК, ПСС и ВСС. 

 (3). На  сесиите на Общото събрание присъстват  и:                                   

1. Генералният директор и директорите  от  Секретариатите на Български Червен кръст – със 

съвещателен глас. 

2. Поканени представители на Народното събрание, Президента, Министерския съвет, други 

държавни и обществени институции и лица - със съвещателен глас. 

            3. Поканени представители на МФЧК/ЧП, МКЧК, национални дружества на Червения кръст 

/Червения полумесец – със съвещателен глас. 

 4. Поканени  представители на международни организации. 

Чл. 15. (1) Общото събрание има следните правомощия: 

1.Приема, изменя и допълва устава на организацията.  

2. Приема други вътрешноорганизационни актове. 

 3. Утвърждава Статута на Българския младежки Червен кръст и промените в него. 

 4. Избира от делегатите на Общото събрание председател на Българския Червен кръст на 

обществени начала и го освобождава. 

           5.  Определя броя и избира от делегатите на Общото събрание заместник – председател/и на 

обществени начала и го/ги освобождава. 

 6. Определя броя и избира от делегатите на Общото събрание членове на Националния съвет на 

обществени начала и ги освобождава. 

 7. Определя броя и избира от делегатите на Общото събрание членове на Националната 

контролна комисия на обществени начала и ги освобождава. 

 8. Определя размера на членския внос. 

9. Приема бюджета на организацията и отчета за изпълнението му. 

            10. Приема основните насоки и програма за дейността на организацията.  

11. Приема годишния отчет на Националния съвет, Годишния финансов отчет, годишния отчет на 

Националната контролна комисия и Годишния отчет на Етичната комисия. 

12. Взема решения за откриване и закриване на клонове.. 

            13. Взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на организацията.  

 14. Взeма решение за преобразуване и прекратяване дейността на Българския Червен кръст. 

            15. Отменя решения на другите органи на организацията, които противоречат на закона, устава, 

предходни решения на Общото събрание или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

Българския Червен кръст. 
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  16. Взeма решения по други важни въпроси, свързани с дейността на Българския Червен кръст. 

           (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на организацията.  

 Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Националния съвет по негова инициатива най-малко 

веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на Общото събрание на Български Червен 

кръст. Ако в последния случай Националният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за 

свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на организацията, по писмено искане 

на най-малко  една трета от членовете на Общото събрание на Българския червен кръст или натоварено 

от тях лице. 

          (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото 

събрание и по чия инициатива то се свиква. 

          (3) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в 

която се намира управлението на организацията, най-малко един месец преди насрочения ден.  

          (4) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. 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, ако се явят най-малко 40 % от всички членове на общото събрание. При липса на кворум се 

свиква ново събрание по реда на предходните алинеи. 

          Чл.17.(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.        

          (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 включително; 

          2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на 

решения. 

         Чл.18.(1) Решенията на Общото събрание по т.1 на чл.15 се приемат с явно гласуване и мнозинство 

2/3 от броя на присъстващите членове, по т.13 на същия член се приемат с явно гласуване и мнозинство 

2/3 от броя на всички членове на Общото събрание, а по т.14 на същия член се приемат с явно гласуване 

и мнозинство ¾ от броя на всички членове на Общото събрание. 

          (2) Изборите по т.4 и 5 на чл.15 се извършват с тайно гласуване и мнозинство 2/3 от броя на 

присъстващите членове. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимите 

гласове, се провежда втори таен избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове 

при първия избор. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове, но не по –малко от 

половината плюс един от присъстващите членове. Ако никой от двамата кандидати не получи 

предвиденото мнозинство, започва нов избор с издигане на кандидатури. 

          (3) Всички други решения Общото събрание приема с явно гласуване и мнозинство от 

присъстващите членове 

          (4) Ако при избора на членове на Националния съвет кандидатите, получили необходимото 

мнозинство по ал.3 са повече от предварително определения брой, за избрани се считат получилите най-

много гласове. 

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ  

  Чл.19. Между сесиите на Общото събрание Българският Червен кръст се ръководи от 

Национален съвет, който е главният негов изпълнителен и разпоредителен орган. 

 Чл. 20. (1) Националният съвет се състои от: 

 1. Председателя и заместник-председателя/ите на Българския Червен кръст, избрани от Общото 

събрание.  

2.Членове,  избрани от Общото събрание.  

(2) Националният съвет се състои най-малко от пет лица – членове на организацията. 

           Чл.21. Националният съвет има следните правомощия : 

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

2. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за изпълнението му; 

            3.  контролира изпълнението на бюджета, приет от Общото събрание; 

            4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на организацията и Годишен финансов 

отчет; 
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            5.определя реда и организира извършването на дейността на организацията  и носи отговорност за 

това; 

6. изготвя доклада по чл.36, ал.2 от Устава;  

            7. изготвя и утвърждава правилник за дейността си; 

 8. Взема решения за участие и прекратяване на участието на Български Червен кръст в други 

организации. 

9. взема решение за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на  организацията за 

срок повече от три години; 

10. взема решение за  разпореждане с движимото имущество  в това число и парични средства на 

организацията и предоставя права за разпореждане до определен размер на Председателя и на 

Генералния директор;  

11.извършва ликвидация или взема решение за назначаване на ликвидатор;  

12. определя адреса на организацията; 

           13. определя регистриран одитор за извършване на независим одит и заверка на годишния 

финансов отчет на Български Червен кръст на основание чл.39 ал.3 от ЗЮЛНЦ; 

           14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на 

друг орган. 

            Чл.22.(1) Националният съвет се събира на редовно заседание не по-малко от 9 (девет) пъти 

годишно. Заседанията на Националния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е 

длъжен да свика извънредно  заседание на Националния съвет при писмено искане на заместник-

председателя/ите или на една трета от членовете му, ако е получено официално от  него , което се 

удостоверява  с неговия подпис и дата.  Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може 

да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Националния съвет. Генералния директор 

може да прави предложения за свикване на Националния съвет пред Председателя. При отсъствие на 

председателя заседанието се ръководи от зам.председателя/ите или от друг член на Националния съвет, 

определен от председателя. 

            (2) Заседанията на Националния съвет са законни, когато присъстват повече от половината негови 

членове. 

            (3) 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. 

            (4)  Националният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.  

            (5) В заседанията на Националния съвет участва Генералният директор със съвещателен глас. 

Право на съвещателен глас имат и поканените за участие лица. 

 (6) Решенията на Националния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по 

чл.21 т. 5,10 и 11 и чл.51, ал.2 – с мнозинство от всички членове. 

 Чл. 23.(1) Председателят представлява Българския Червен кръст.  

           (2) Председателят осъществява контрол за изпълнение на решенията на Общото събрание и 

Националния съвет. 

           (3) Председателят осъществява общ контрол на администрацията на Българския Червен кръст. 

          (4) Ако председателят е в обективна невъзможност да изпълнява функциите си, те се осъществяват 

от заместник-председател след решение на Националния съвет. Решението се взема с квалифицирано 

мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на Националния съвет. 

(5) При обективна невъзможност на заместник-председател да изпълнява функциите на 

председател, Националният съвет избира друг член от състава си, който да ги изпълнява. Решението се 

взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на Националния 

съвет. 

          (6) В случай, че за председател на Българския Червен кръст бъде избрано лице, което е председател 

на Областен, съответно Столичен, или Общински, съответно Териториален, съвет, то Областният, 

съответно Столичният, или Общинският, съответно Териториалният, съвет има право да свика в 

едномесечен срок, считано от датата на избора, извънредно общо събрание за освобождаване на лицето и 
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за избор на нов председател, който да действа за срока, оставащ до изтичане на мандата на 

предшественика му. 

 

Г Л А В А  П Е ТА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН – СЕКРЕТАРИАТ 

 Чл. 24.(1) Секретариатът при Националния съвет е административо-изпълнителен орган. Той 

изпълнява  решенията на Общото събрание и Националния съвет и се състои от : 

1.Генерален директор. 

2. Заместник генерален/и директор/и. 

3. Главен секретар. 

4. Директори на дирекции. 

5. Други служители и работници. 

6. Национални учебни центрове и  бази на БЧК, с отделни структура, длъжностно щатно 

разписание и бюджет.  

(2) Структурата,  длъжностното щатно разписание и единния класификатор на 

длъжностите/щатната таблица се утвърждават от Националния съвет. 

 Чл. 25.(1) Генералният директор управлява администрацията на Българския Червен кръст и 

отговаря за изпълнението на решенията, приети от Общото събрание и Националния съвет. 

 (2) Генералният директор управлява  оперативно бюджета и се отчита пред Националния съвет. 

 (3) Председателят сключва, изменя и прекратява  трудовия  договор с Генералния директор и 

утвърждава длъжностната му характеристика. Генералният директор разполага и с други правомощия, 

предоставени му от Председателя. 

             (4) Генералният директор изпълнява функциите на работодател в системата на БЧК, доколкото 

друго не е посочено в настоящия устав. Той сключва и прекратява трудовите договори на:  

1. Директорите на Секретариати на Областни/Столичен съвети на БЧК, след становище на 

сътветния Председател на областна/столична организация и съгласувано с Председателя на БЧК; 

2. Директорите в Секретариата на НС на БЧК, съгласувано с Председателя на БЧК; 

3. Директорите на НУЦ и Началниците на бази, съгласувано с Председателя на БЧК; 

4. Работниците и служителите от Секретариата при Националния съвет. 

Той упражнява и всички други права и задължения, предоставени на работодателя по Кодекса на труда. 

           (5) Директорът на Национален учебен център, респективно началникът на база на БЧК изпълнява 

функциите на работодател по отношение на работниците и служителите в съответния център или база. 

Началникът на база на БЧК сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и 

служителите в базата след съгласие на директора на дирекция „ПСС”. 

 

     Г Л А В А Ш Е С Т А 

ОБЛАСТНИ, СЪОТВЕТНО СТОЛИЧНА, ОРГАНИЗАЦИИ  

 Чл. 26. Областните организации, съответно столичната организация, се учредяват на територията, 

която следва областното административно – териториално деление на страната,  където осъществяват 

цялостната червенокръстка дейност. 

 Чл. 27.(1) Областното, съответно Столичното, общо събрание е висш ръководен орган в рамките 

на своята територия. 

             (2)Областното, съответно Столичното, общо събрание се състои от делегати, избрани от 

общинските, съответно териториалните, общи събрания, на основата на квоти, определени от Областния, 

съответно Столичния, съвет на Българския Червен кръст и избран представител на БМЧК. Директорът на 

областния, съответно столичния, Секретариат участва с право на съвещателен глас. Право на 

съвещателен глас имат и поканените за участие лица. 

             (3) Областното, съответно Столичното, общо събрание се свиква на редовна сесия не по-малко от 

един път годишно, а на извънредни сесии - по предложение на Областния, съответно Столичния, съвет, 

или на една трета от членовете му. То е законно, ако присъстват повече от половината му членове. 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, ако се явят най-малко 40 % от всички членове на общото събрание. При липса на 

кворум се свиква ново събрание по реда на тази алинея. 
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 (4) Областното, съответно Столичното, общо събрание има следните правомощия: 

 1. Избира от делегатите на Областното, съответно Столичното, общо събрание председател на 

обществени начала и го освобождава. 

            2.  Определя броя и избира от делегатите на Областното, съответно Столичното, общо събрание 

заместник – председател/и на обществени начала и го/ги освобождава. 

            3. Определя броя и избира от делегатите на Областното, съответно Столичното, общо събрание 

членове на Областния, съответно Столичния, съвет на обществени начала и ги освобождава.  

 4. Определя броя и избира от делегатите на Областното, съответно Столичното, общо събрание 

членове на Областната, съответно Столичната,  контролна комисия на обществени начала и ги 

освобождава. 

 5. Избира делегати и подгласник за Общото събрание на Българския Червен кръст от делегатите 

на Областното, съответно Столичното, общо събрание на обществени начала. 

            6. Приема отчета на Областния, съответно Столичния, съвет, отчета на Областната, съответно 

Столичната, контролна комисия и насоки за дейността на Областната, съответно Столичната, 

организация през следващия период. 

           7. Приема проект за бюджет на областната, съответно столичната, организация и отчет за 

изпълнението му. 

(5) Председателят и заместник-председателят/ите се избират с тайно гласуване и мнозинство 2/3 

от броя на присъстващите членове  на Областното, съответно Столичното,  общо събрание. Ако при 

първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда втори таен избор, 

в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове при първия избор. За избран се счита 

кандидата, получил повече гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите членове. 

Ако никой от двамата кандидати не получи предвиденото мнозинство, започва нов избор с издигане на 

кандидатури. Всички други решения се вземат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите членове. 

 (6) Между сесиите на Областното, съответно Столичното, общо събрание дейността на 

организацията се ръководи от Областния, съответно Столичния, съвет, който е главен изпълнително-

разпоредителен орган на областната, съответно столичната организация.  

             (7) Областният, съответно Столичният съвет, има следните правомощия: 

            1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, Националния съвет, Областното, 

съответно Столичното, общо събрание; 

             2. подготвя и внася в Областното, съответно Столичното, общо събрание проект за бюджет на 

областната, съответно столичната, организация; 

 3. изготвя и утвърждава правилник за дейността си; 

4. подготвя и внася в Областното, съответно Столичното, общо събрание отчет за дейността на 

областната, съответно столичната, организация. 

 (8) Областният, съответно Столичният, съвет определя броя на своите заседания, но се събира не 

по-малко от шест пъти в годината. 

            (9) Председателят на Областния, съответно Столичния съвет свиква и ръководи заседанията на 

съвета. Той отговаря за прилагането на общата политика в областта и за изпълнението на решенията, 

взети от Общото събрание, Националния съвет, Областното, съответно Столичното общо събрание и 

Областния, съответно Столичния  съвет, както и осъществява общ контрол на администрацията на 

областната, съответно столичната, организация и носи отговорност за това. 

           (10) Когато председателят е в обективна невъзможност да изпълнява функциите си, те се 

осъществяват от заместник-председател/я, след решение на Областния/Столичен съвет, взето с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието членове. При обективна невъзможност 

на заместник-председател да изпълнява функциите на председател Областния/Столичен съвет избира 

друг член от състава си, който да ги изпълнява, като решението се взема със същото квалифицирано 

мнозинство. 

 (11) В случай, че за председател на Областен, съответно Столичния, съвет бъде избрано лице, 

което е председател на Общински, съответно Териториален, съвет, то Общинският, съответно 

Териториалният, съвет следва да свика в едномесечен срок, считано от датата на избора, извънредно 

общо събрание за освобождаване на лицето и за избор на нов председател. 
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 (12) Председателят на Областния/Столичния съвет има право по решение на 

Областния/Столичния съвет да направи мотивирано писмено предложение до Генералния директор за 

освобождаване от длъжност на директора на Секретариата на съответния Областен/Столичен съвет. 

Генералният директор взема решение по всеки конкретен случай и информира Националния съвет. 

.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА  

ОБЛАСТНО, СЪОТВЕТНО СТОЛИЧНО, НИВО – СЕКРЕТАРИАТ 

Чл.28. Директорът на Секретариата на Областния/Столични, съвет управлява администрацията на 

Българския Червен кръст в областта и управлява бюджета по решение на Областния/ Столични, съвет. 

Директорът се отчита пред Областния/ Столичния съвет. Той изпълнява функциите на работодател по 

отношение на служителите и работниците от Секретариата на Областния/ Столичния, съвет. 

Структурата,  длъжностното щатно разписание и единния класификатор на длъжностите/щатната 

таблица се утвърждават от Областния/ Столичния съвет.  

 

ОБЩИНСКИ,СЪОТВЕТНО ТЕРИТОРИАЛНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА 

 Чл. 29.(1) Общинската, съответно териториалната, организация е главно структурно звено в 

района на съответната община. Тя осъществява цялостната червенокръстка дейност на тази територия и 

влиза в състава на съответната областна, съответно столична, организация. 

 (2) Общинската, съответно териториалната, организация се ръководи от Общинско, съответно 

Териториално, общо събрание. 

            (3) Общинското, съответно Териториалното, общо събрание се свиква на редовна сесия един път 

годишно и на извънредни сесии - по предложение на Общинския, съответно Териториалния съвет или на 

една трета от неговите членове. То е законно, ако присъстват повече от половината му членове. 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, ако се явят най-малко 40 % от всички членове на общото събрание. При липса на 

кворум се свиква ново събрание по реда на тази алинея. 

 (4) Общинското, съответно Териториалното, общо събрание се състои от делегати, избрани от 

дружествата на Българския Червен кръст на основата на квоти, определени от Общинския, съответно 

Териториалния съвет. 

 (5) Правомощията на Общинското, съответно Териториалното, общо събрание са: 

 1. Избира от делегатите на Общинското, съответно Териториалното, общо събрание председател 

на обществени начала и го освобождава. 

 2. Определя броя и избира от делегатите на Общинското, съответно Териториалното, общо 

събрание заместник-председател/и на обществени начала и го/ги освобождава. 

            3. Определя броя  и избира от делегатите на Общинското, съответно териториалното, общо 

събрание членове на Общинския, съответно Териториалния, съвет на обществени начала и ги 

освобождава. 

            4.  Определя броя и избира от делегатите на Общинското, съответно Териториалното, общо 

събрание членове на Общинската, съответно Териториалната, контролна комисия на обществени начала 

и ги освобождава.. 

  5. Избира от делегатите на Общинското, съответно Териториалното, общо събрание делегати и 

подгласници за Областното, съответно Столичното, общо събрание на обществени начала. 

  6. Приема годишния отчет на Общинския, съответно Териториалния, съвет, отчета на 

Общинската, съответно Териториалната, контролна комисия и насоки за дейността през следващия 

период.  

           (6) Председателят и заместник-председателят/ите се избират с явно гласуване и мнозинство 2/3 от 

броя на присъстващите членове  на Общинското, съответно Териториалното, общо събрание. Ако при 

първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда втори таен избор, 

в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове при първия избор. За избран се счита 

кандидата, получил повече гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите членове. 

Ако никой от двамата кандидати не получи предвиденото мнозинство, започва нов избор с издигане на 

кандидатури. Всички други решения се вземат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите членове. 
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 (7) Между сесиите на Общинското, съответно Териториалното, общо събрание дейността се 

ръководи от Общинския, съответно Териториалния съвет, който е главен изпълнително-разпоредителен 

орган на общинската организация. Той определя броя на своите заседания, но не по-малко от 4 пъти в 

годината и взема решенията с  мнозинство от присъстващите. 

 Чл. 30.(1) Дружеството е основна организационна единица на Българския Червен кръст, изгражда 

се на териториален и производствен принцип и се състои от не по-малко от 5 члена. 

 (2) Събранието е върховен ръководен орган на дружеството. 

 (3) Събранието се свиква най-малко веднъж в годината.То е законно, ако присъстват повече от 

половината му членове. 

 (4) Членовете на Събранието обсъждат въпроси, свързани с дейността на Българския Червен 

кръст и отчета на ръководството. 

 (5) Събранието избира веднъж на 4 години председател, дружествено ръководство и делегати и 

подгласник за Общинското, съответно Териториалното,  общо събрание. За провеждането на изборите и 

за вземането на решения се прилагат разпоредбите на чл.29 ал.6 от Устава. 

 

Г Л А В А  С Е Д М А 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 Чл.31.(1) Българският младежки Червен кръст е доброволна младежка организация, която е 

неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко 

червенокръстко движение.  

(2) Българският младежки Червен кръст развива и реализира програми за обучение, дейности и 

услуги, чрез които утвърждава хуманитарните ценности сред децата и младежите на възраст до 35 г., 

работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване 

на благосъстоянието им и реализира кампании за подготовка и подпомагане на децата и младите хора 

при бедствия, аварии и катастрофи. 

  (3) Българският младежки Червен кръст организира и изпълнява дейността и задачите си в 

съответствие със Стратегията за развитие на Българския Червен кръст и със Статута си, който се 

утвърждава от Общото събрание на Българския Червен кръст след съгласуването му от Националния 

съвет. 

(4) Председателят на Българския Червен кръст, членовете на Националния съвет на Българския 

Червен кръст, генералния директор, директорите в Секретариата на национално ниво и щатните 

служители от дирекция “БМЧК” могат да участват с право на съвещателен глас в работата на 

Оперативното бюро и Националния събор на БМЧК. 

Г Л А В А  О С М А 

ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 

Чл.32.(1) Планинската спасителна служба (ПСС) е част от структурата на БЧК. Тя провежда своята 

работа като част от общата хуманитарна дейност на БЧК. 

(2) ПСС организира и извършва дейността си в съответствие с правилник за дейността и устройството на 

ПСС на БЧК и вътрешно-устройствени наредби, които се утвърждават от Националния съвет на БЧК. 

(3) Делегатското събрание на ПСС е представителен форум на ПСС. 

(4) Управителния съвет на ПСС е консултативен орган и може да подготвя и представя пред НС 

документи, относими към специализираната дейност на ПСС. Съставът и правомощията му се уреждат в 

правилника по ал.2. 

Чл.33. ПСС има изградена структура, включваща: дирекция “Планинска спасителна служба” в 

Секретариата на НС на БЧК, спасителни отряди, бази и постове в планините, които осъществяват 

оперативната дейност по планинско спасяване. 

Чл.34. Финансирането на дейността се отразява в бюджет на ПСС, който е съставна част от бюджета на 

БЧК, приеман от Общото събрание по предложение на Националния съвет.  

Чл.35.(1) ПСС организира и извършва планинско спасяване, като оказва помощ на пострадали в 

планините и развива профилактична дейност за предотвратяване на нещастия в планините. 

(2) ПСС организира курсове и извършва обучение за: планински спасители, спасители на ски писти и 

други специалисти за дейността планинско спасяване и издава и презаверява свидетелствата за 

правоспособност на обучените. Обучените се водят на отчет и за тях се извършва периодична 
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квалификация и заверка на талон за правоспособност. Обучението се извършва от правоспособни 

инструктори от Учебния център към дирекция ПСС в Секретариата на НС на БЧК. 

 

Г Л А В А  Д Е В Е Т А  

ВОДЕНЕ НА КНИГИ  

          Чл.36.(1) Българският Червен кръст води книги за протоколите от заседанията на колективните си 

органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоваряват и отговарят за 

верността на съдържанието му. 

          (2) Българският Червен кръст изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да 

съдържа данни относно :  

          1. съществените дейности, изразходваните за 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 набирането 

на средства; 

          3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и данни за 

дарителите; 

          4.  финансовият резултат. 

          (3) Докладът по ал.2 е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и 

начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина и интернет страницата на централния регистър 

при Министерство на правосъдието. 

Г Л А В А  Д Е С Е Т А 

КОМИСИИ  

 Чл. 37.(1) Органите на управление могат да създадат комисии по различните направления на 

дейността на Българския Червен кръст. 

 (2) Комисиите се създават на обществен или обществено-държавен принцип и имат помощно-

консултативна роля. В тях могат да членуват щатни служители на БЧК. 

 (3) Правилникът за дейността им се одобрява от съответния съвет на национално, областно, 

съответно столично, общинско, съответно териториално, ниво. 

Г Л А В А  Е Д И Н А Д Е С Е Т А 

ИМУЩЕСТВО 

 Чл. 38. Българският Червен кръст придобива движимо и недвижимо имущество чрез:  

 (1). Доброволни парични вноски, дарения, завещания, покупко-продажби и помощи под всякаква 

форма от физически и юридически лица. 

            (2) Субсидии и помощи от държавата. 

  (3) Приходи от стопански дейности на Българския Червен кръст, съобразно българското 

законодателство. 

 (4) Членски внос. 

 (5) Фондове по чл. 6, ал. 2 от Закона за БЧК. 

 (6) Други източници, непротиворечащи на законите и устава на Българския Червен кръст. 

 Чл. 39. Финансовата стратегия на организацията се определя от Общото събрание. 

 Чл. 40.(1) Българският Червен кръст изготвя бюджет за всяка финансова година. 

 (2) Цялостната финансова дейност на Българския Червен кръст се осъществява съобразно 

действащото законодателство и вътрешно-организационните документи. 

 (3) Бюджетът на Българския Червен кръст,  отчетът за неговото изпълнение и Годишния 

финансов отчет се приемат от Общото събрание, представени от Националния съвет.  

 Чл. 41. Контролът по изпълнение бюджета на Българския Червен кръст се осъществява от 

Националния съвет, Националната контролна комисия и Общото събрание на организацията. 

            Чл. 42.(1) Българският Червен кръст за осъществяване на общественополезната си дейност може 

безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите си. 

            (2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и 

финансовите възможности, съгласно вътрешните актове на Българския Червен кръст и правилата за 

осъществаване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и 

се вписва в централния регистър. 
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           (3) За безвъзмездно разходване на имуществото на организацията е необходимо мотивирано 

решение, взето от Общото събрание на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато 

е в полза на: 

 1.  лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без 

ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

 2.  лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на 

решението; 

 3.  юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на 

решение; 

 4.  юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или 

възпрепятстват вземането на решения. 

 (4) Българският Червен кръст не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с 

юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват 

вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на организацията или са сключени при 

общи условия, публично обявени. 

  

Г Л А В А  Д В А Н А Д Е С Е Т А 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 Чл.43. (1) Българският Червен кръст може да извършва допълнителна стопанска дейност, 

свързана с предмета на основната му дейност, като използва приходите от нея за постигане на 

определените в устава цели и не разпределя печалба. 

          (2) Предметът на допълнителната стопанска дейност е : издателска, рекламна и 

информационна дейност; организиране и провеждане на конгреси, симпозиуми, конференции, семинари, 

обучения и други подобни регионални, национални и международни прояви; продажба на дрехи - нови и 

втора употреба; производство и продажба на стоки; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и 

агентска дейност; отдаване на имущество под наем транспортни услуги; авторемонтна и сервизна 

дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон и в съответствие с разпоредбата на чл.3 ал.3 

от ЗЮЛНЦ.” 

            (3) Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със 

законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.  

 (4) Националният съвет взема решения относно реда, условията, начина на управление и 

правилата за извършване на съответния вид стопанска дейност. 

 

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Е С Е Т А 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 

 Чл. 44. На национално, областно, съответно столично и общинско, съответно териториално, 

равнище се избират контролни комисии. 

 Чл. 45. (1) Националната контролна комисия се избира от Общото събрание на Българския 

Червен кръст за срок от четири години. 

 (2) Членове на Националната контролна комисия не могат да бъдат щатни служители на 

Българския Червен кръст и не могат да получават възнаграждения по договори или да се 

облагодетелстват материално от Българския Червен кръст по какъвто и да е друг начин. 

 (3) Националната контролна комисия: 

 1. Упражнява контрол върху паричните средства, движимото и недвижимото имущество на 

организацията. 

 2. Контролира цялостната дейност на организацията и на стопанските единици, създадени от 

Българския Червен кръст.. 

3. Контролира решенията на Националния съвет и ръководните структури на БМЧК относно 

съответствията им с Устава на организацията, решенията на Общото събрание и на действащите 

нормативни актове. 

4. Изготвя и утвърждава правилник за дейността си. 

 (4). Националната контролна комисия дава указания за подобряване на работата на областни, 

съответно столичната и общински, съответно териториални, контролни комисии. 
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 (5). Броят на членовете на Националната контролна комисия се определя от Общото събрание  на 

Българския Червен кръст. 

 (6) Националната контролна комисия при структурирането си избира от своя състав председател 

и заместник-председател. Председателят или зам.-председателят участват в заседанията на Националния 

съвет със съвещателен глас. 

 (7) Националната контролна комисия има право да привлича  външни експерти при решаване на 

специфични проблеми. 

 Чл. 46.(1) Областните, съответно столичното и общински, съответно териториалните,  общи 

събрания избират областни, съответно столична и общински, съответо териториални,  контролни 

комисии за срок от четири години. 

 (2) Броят на членовете на комисиите се определя от съответните областни, съответно столично и 

общински, съответно териториални събрания. При структурирането си те избират председател, който 

участва в заседанието на Областния, съответно Столичния съвет или на Общинския, съответно 

Териториалния, съвет със съвещателен глас. 

 (3) Областните, съответно Столичната и общинските, съответно териториалните,  контролни 

комисии осъществяват функциите, залегнали в ал. 3 на предходния член, за съответната област, 

съответно София или община, съответно територия. За тях също важи разпоредбата на чл.45, ал.2. 

 

Г Л А В А  Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т А 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 

             Чл. 47. Българският Червен кръст споделя солидарността, която обединява компонентите на 

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и поддържа постоянни връзки с 

тях. 

 Чл. 48. В зависимост от средствата, с които разполага, Българският Червен кръст участва в 

международните акции на Червения кръст и Червения полумесец. 

 Чл. 49. Българският Червен кръст има правата и задълженията, които произтичат от неговото 

членство в движението в съответствие със своя Устав, Устава на Международното движение на 

Червения кръст и Червения полумесец и Устава на Международната федерация на дружествата на 

Червения кръст и Червения полумесец. 

 

Г Л А В А  П Е Т Н А Д Е С Е Т А 

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ 

 Чл.50.  (1) Българският Червен кръст се прекратява: 

 1.  с решение на Общото събрание; 

 2.  с решение на окръжния съд по седалището му, когато: 

 а) не е учредено по законния ред; 

 б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави; 

 в) е обявено в несъстоятелност. 

 (2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на 

прокурора. 

 (3) Съдът дава срок до шест месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите 

последици. 

 (4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. 

 Чл.51.  (1) При прекратяване на Българския Червен кръст се извършва ликвидация. 

 (2) Ликвидацията се извършва от Националния съвет или от определено от него лице. 

 (3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 50, ал. 1, т. 1, той се 

определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. 

          (4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични 

средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото 

имущество. 

           (5) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

 1.  учредителите и настоящите и бившите членове; 

 2.  лицата, били в състава на органите му и служителите му; 
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 3.  ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 

 4.  съпрузите на лицата по т. 1 - 3; 

 5.  роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до 

четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

 6.  юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или 

възпрепятстват вземането на решения. 

           (6) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и 

правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.  

 Чл. 52. (1) 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 нестопанска цел. 

 (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е 

седалището на Българския Червен кръст.  Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване 

на възможно най-близка до целите на Българския Червен кръст общественополезна дейност. 

             Чл. 53.  След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване 

вписването на организацията от Агенцията по вписванията 

  

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т А  

ПРОЦЕДУРА 

 Чл. 54. Мандатът на всяко общо събрание (национално, областно, столично, общинско, 

териториално) започва след проверка на пълномощията на делегатите му от предходното общо събрание 

и приключва с приемане отчета за дейността на организацията, отчета на съответната контролна комисия 

и проверка пълномощията на новоизбраните делегати за следващото общо събрание. 

            Чл.55. (1) При избиране на лице, което работи по трудов договор с БЧК, в изборен орган на 

организацията, същото в едномесечен срок от избора следва да подаде молба за прекратяване на 

трудовия му договор. 

(2) В противен случай, съответното дружествено ръководство или съвет има право да свика в нов 

едномесечен срок извънредно общо събрание за освобождаване на лицето по ал.1 и за избор на нов член 

на съответния орган. 

(3) В случай, че лице, което е член на изборен орган на организацията, сключи трудов договор с 

БЧК, в едномесечен срок от датата на сключване на договора лицето подава заявление до съответния 

съвет за своето освобождаване, което влиза в сила от деня на подаване на заявлението. Съответният 

съвет предоставя информация на следващата сесия на Общото събрание. 

 Чл.56. Общото събрание и Националният съвет приемат и изменят актове, които са необходими 

за прилагането на този Устав. 

           Чл.57. За неуредените въпроси в този устав се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство. 

           Чл. 58. Уставът на Българския Червен кръст е приет на 58 -ия конгрес на Българския Червен кръст 

на неговата сесия на 28-29.04.1992 г. и влиза в сила от момента на приемането му. Същият е изменян и 

допълван на редовните сесии на 59-то общо събрание на 06.03.1993 и 18.03.1994 г, 60-то общо събрание 

на 13.05.1995, 30.03.1996 и 29.03.1997 г., 61- то общо събрание от 25.04. 1998 г. и 22.04.2000 г., 62-то 

Общо събрание от 28.04.2001 г. и 27.04.2002 г., 16-17.05.2003 г. и 23-24.04.2004 г., 63-то Общо събрание 

от 12 -13.05.2006 г. и 11-12.05.2007 г., 64-то Общо събрание от 14-15.05.2010 г.,13-14.05.2011 г. и 11-

12.05.2012 г., 65-то  Общо събрание от 15-16.05.2015 г., 65-то  Общо събрание от 13-14.05.2016 г. 


