
УСТАВ 
на 

СЪЮЗА ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И 
СЪОБЩЕНИЯ 

 
 
I. Основни положения 
 
Чл.1. (1) Наименованието на сдружението е Съюз по електроника, 
електротехника и съобщения, съкратено СЕЕС. На английски ез. 
наименованието се изписва така: ”Union of electronics, electrical 
engineering and telecommunications /CEEC/”. 
Чл.2. (1) Съюзът по електроника, електротехника и съобщения е 
неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с 
нестопанска цел и е част от гражданското общество в Република 
България. 
 (2) СЕЕС е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза 
на своите членове. 
 (3) СЕЕС е юридическо лице със седалище в град София и адрес на 
Управлението : община “Средец”, ул.”Г.С.Раковски”№108. 
 (4) Членовете на СЕЕС са доброволно и равноправно сдружили се 
физически или юридически лица. 
 (5) СЕЕС е член на Федерацията на научно-техническите 
съюзи(ФНТС) в Република България. 
 (6) СЕЕС има свой печат, емблема и печатни издания. 
 (7) СЕЕС е приемник и продължител на дейността и традициите на 
съществувалите преди това сдружения на специалистите от областта на 
електрониката, електротехниката и съобщенията. 
 (8) СЕЕС осъществява своята дейност при спазване на 
Конституцията на Република България, законите на страната, настоящия 
Устав, Правилника за дейността и решенията на органите си. 
 (9) Съществуването на СЕЕС не е ограничено със срок. 
 

Главни цели, основни задачи и предмет на дейност 
 
Чл. 3.  (1)   Главните цели на СЕЕС са : 
1. да обединява усилията на своите членове и да подпомага създаването 

на условия за творческо-професионалното им развитие и 
усъвършенстване, за ефективно участие в изграждането на гражданско 
общество, като консултант и добронамерен коректив на държавната 
политика в областта на науката и икономиката; 



2. да отстоява интересите на своите членове пред държавни и местни 
органи и професионално-творчески и обществени сдружения у нас и в 
чужбина ; 

3. в условията на членството на Република България в ЕС да укрепва и 
разширява международните си контакти и да развива взаимноизгодно 
сътрудничество със сродни организации от чужбина в интерес на 
своите членове. 

Чл. 4.(1) Основни задачи на СЕЕС са : 
1. да представлява и защитава своите членове пред държавни 

институции, местни органи, пред неправителствени организации 
и търговски дружества от страната и чужбина; 

2. да подпомага установяването и поддържането на 
професионални контакти между своите членове, както и с други 
български и чуждестранни специалисти и организации, 
изпълняващи сходни задачи и да членува в сродни 
международни организации; 

3. да работи за създаване на условия за мотивиране на 
специалистите от отрасъла за членство в СЕЕС; 

4. да съдейства за повишаване на научната и 
професионалната квалификация на своите членове чрез 
организиране на курсове и срещи, семинари, дискусии, 
конференции, изложби и други форми на повишаване на 
квалификацията, както и чрез събиране и разпространение на 
научно-техническа информация и чрез развитие и 
усъвършенстване на собствена издателска дейност; 

5. да съдейства за издигане на авторитета на 
електротехниката, електрониката и съобщенията в обществото, 
да формира мнения за тяхното развитие в икономиката и науката 
на България и ги отстоява пред държавните и местните 
институции; 

6. да пропагандира научните и техническите постижения на 
своите членове в страната и чужбина; 

7. да работи за издигане на социалния статус на техническата 
интелигенция, като разработва и предлага в държавните 
институции проекти за нормативни актове; 

8. да организира конкурси и да стимулира творческите изяви 
на специалистите и преди всичко на младежта; 

9. да съдейства за утвърждаване на етични взаимоотношения 
в професионалните кръгове; 

10. да развива материалната база на сдружението и да 
разкрива нови източници за набиране на средства. 

Чл.5. (1) За постигане на целите и изпълнение на задачите си СЕЕС може 
да извършва допълнителна стопанска дейност. 



(2) Предмет на допълнителната стопанска дейност на СЕЕС е : 
1. квалификационна дейност 
2. научно-изследователска, проектантска, развойна, внедрителска, 

стандартизационна, консултантска и посредническа дейност ; 
3. информационна и издателска дейност ; 
4. дейност по организирането и провеждането на научно-

технически мероприятия; 
5. други дейности, които не са забранени от закона. 
(3) Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и 
реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи 
тази дейност. 
(4) СЕЕС не разпределя печалба. Приходите от допълнителната 
стопанска дейност по ал.2 може да се ползват само за постигане на 
целите и осъществяване на задачите на СЕЕС. 
 

II. Членство.Права и задължения на членовете 
 
Чл.6. Членовете на СЕЕС са : 

- индивидуални; 
- колективни. 
(1) Индивидуален член на СЕЕС може да бъде физическо лице - 

български или чуждестранен гражданин, който работи или се 
обучава в областта на електрониката, електротехниката и 
съобщенията, или е професионално свързан с тези области и 
плаща членски внос. 

(2) Колективен член на СЕЕС може да бъде българско или 
чуждестранно юридическо лице с близки цели и задачи, което е 
в състояние и желае да съдейства морално и материално за 
осъществяване целите на СЕЕС. 

Чл.7. (1) Работещите в организациите – колективни членове на СЕЕС не 
се считат за индивидуални членове на СЕЕС, ако не са получили това 
право по условията на чл.8(1). 
Чл.8. (1) Индивидуалните и колективните членове се считат приети след 
подадено писмено искане, платен членски внос и приемане от УС на 
СЕЕС или от ръководството на РО /или клуб/ на СЕЕС. Формата на 
регистрация се определя от Правилника за дейността на СЕЕС . 

(2) На индивидуалните членове се издава членска карта, а на 
колективните членове – сертификат, като образците им се 
приемат от УС на СЕЕС. 

Чл.9. (1) Членството в СЕЕС се прекратява при : 
1. подаване на молба от индивидуалния или колективния член ; 



2. по решение на УС поради неплащане на членски внос повече от 
две години след изтичане на годината, за която членският внос е 
платен; 

3. по решение на УС на СЕЕС при действия или постъпки, с които 
грубо се нарушават интересите или авторитета на СЕЕС. 
Решението се взема след обсъждане в УС с участието на члена. 

Чл.10. (1) При прекратено членство по решение на УС обжалване на 
решението на УС се прави пред Контролната комисия, която предлага 
решение на поредното Общо събрание. 
    (2) При продължителен престой в чужбина, при болест или други 
важни причини, които възпрепятстват членуването в СЕЕС, след 
подадена молба до УС, членството се замразява за определения срок и се 
възстановява след писмена молба. 
Чл.11. (1) Напуснал член или такъв с прекратено членство няма право на 
претенции върху имуществото на СЕЕС. 
Чл.12. Индивидуалният член има право : 

(1) Да участва с право на глас при формирането на стратегията и 
дейността на Съюза 

(2) Да бъде избиран в ръководствата на Национална научно-
техническа секция, Клуб и Регионална организация или за член 
на Управителния съвет. 

(3) Да участва в научно-техническите мероприятия на СЕЕС, да 
бъде включван в различните форми за повишаване на 
квалификацията и да получава научно-техническа информация с 
предимство и при облекчени финансови условия. 

(4) Да търси и получава защита на творческите и професионалните 
си интереси и интелектуалната си собственост. 

(5) Да внася пряко или по кореспондентен път предложения до 
всички органи на СЕЕС, отнасящи се до подобряване дейността 
на СЕЕС и реализиране на целите му. 

(6) Да иска отчет за изпълнение на взетите решения и да бъде 
информиран за резултатите от дейността на съюзни органи.  

Чл.13. Колективният член има право : 
(1) Да участва със свои представители в работата на всички научно-

технически и организационни мероприятия на СЕЕС. 
(2) Да получава консултации, мнения и експертизи от изтъкнати 

специалисти на Съюза. 
(3) Да ползва с предимство материалната база на ФНТС. 
(4) Да участва със свой представител в Общото събрание на СЕЕС с 

право на един глас. 
Чл.14. Индивидуалните и колективните членове на СЕЕС са длъжни: 



(1) Да спазват Устава и да изпълняват решенията на ръководните 
органи на СЕЕС . 

(2) Да съдействат на СЕЕС за постигане на целите и задачите му. 
(3) Да плащат редовно определения членски внос. 

Чл.15. Индивидуалният член няма право да гласува при решения на 
въпроси, отнасящи се до неговия съпруг, негови низходящи и възходящи 
роднини. Колективните и индивидуалните членове не гласуват при 
обсъждане на въпроси за тяхното изключване. 
 
III. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 

 
Чл.16. (1) Структурните звена на СЕЕС са : 

1. регионална организация /РО/; 
2. национална научно-техническа секция /ННТС/; 
3. клуб. 

Чл.17. (1), 1.Регионалната организация на СЕЕС е подразделение на      
СЕЕС за реализиране на целите му; 

2. Регионалната организация обединява на териториален 
принцип в рамките на даден регион не по-малко от 10 
индивидуални члена, както и клубове и колективни членове на 
СЕЕС; 

3. РО на СЕЕС взаимодейства или членува корпоративно  в 
съответното териториално сдружение /ТС/ на НТС; 

4. При малък брой членове на СЕЕС, които са организирани в 
клуб, той изпълнява функциите на РО на СЕЕС. 
(2) Уставът и Правилникът на СЕЕС са задължителни за РО. 
(3) Начело на РО стои Председател. Неговата дейност се подпомага 

от Регионален съвет, състоящ се от не по-малко от трима 
членове на РО. Изборът на Председател и на Регионален съвет 
на РО се извършва от Общото събрание на РО за срок, 
съответстващ на срока на действие на УС на ТС, съгласувано с 
неговото ръководство и с това на СЕЕС.  

(4) Общото събрание на РО се свиква по решение на Регионалния 
съвет, на висшестоящия орган или на 1/3 от членовете на РО. 
Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство. 
Общото събрание на РО избира делегати за Общото събрание на 
СЕЕС. 

(5) В дейността си Регионалният съвет се ръководи от уставите на 
СЕЕС и на ТС на НТС и изпълнява решенията на техните УС. 
Той води на отчет индивидуалните членове на СЕЕС, клубовете 
и колективните членове в своя регион и събира членски внос, 
част от който, съгласувано с УС на ТС на НТС, се превежда на 



УС на СЕЕС. Годишният отчет за дейността на РО, както и 
актуализиран списък на членовете, се представят в УС на СЕЕС.  

Чл.18.(1) Националната научно-техническа секция обединява не по-малко 
от пет индивидуални и колективни членове на клубовете с еднакви 
професионални интереси. Уставът и Правилникът за дейността на СЕЕС 
са задължителни за ННТС. 

(2) Начело на ННТС стои председател. Неговата дейност се 
подпомага от не по-малко от двама членове на секцията.  

(3) ННТС разглежда научни и технически проблеми, свързани с 
развитието на областта, по чиято тематична насоченост е 
създадена секцията и внася предложения до УС на СЕЕС с оглед 
оформянето на политиката в тази област.  

Чл.19.(1) Клубът обединява не по-малко от пет индивидуални членове на 
СЕЕС. 

(2) Клубът разглежда научни и практически проблеми в областта на 
електрониката, електротехниката и съобщенията; организира 
обмяна на опит за своите членове в условията на предприятия, 
научни институти, учебни заведения и други; изказва мнения и 
дава препоръки за общото подобряване на работата; организира 
научно-технически мероприятия и защитава творческите и 
професионалните интереси на своите членове. 

(3) Ръководството на Клуба се състои от един до три члена. То 
ръководи и координира текущата дейност.  

Чл.20 (1) Индивидуалните членове членуват в структурни звена. Те могат 
да се обединяват в клубове на териториален или производствен принцип. 

(2) В СЕЕС могат да членуват индивидуални членове, които не 
членуват в структурни звена. Те се водят на отчет към УС. 

Чл.21. Колективните членове се регистрират към УС на СЕЕС или към 
РО, в чиито регион е седалището им. 

 
IV. Органи на СЕЕС 

 
Чл.22.(1) Органите на управление на СЕЕС са : 

1. Общо събрание ; 
2. Управителен съвет(УС) ; 
3. Контролна комисия(КК) ; 
4. Председател на УС ; 
5. Заместник-председатели на УС ; 
6. Изпълнителен директор на СЕЕС.  

 
Общо събрание 

 



Чл.23.(1) Върховен орган на СЕЕС е Общото събрание, в което са 
представени всички структурни звена и колективни членове, както и 
членовете, които не членуват в структурни звена. 
Чл.24.(1) Общото събрание на СЕЕС : 

1. изменя и допълва устава на СЕЕС ; 
2. приема вътрешни актове ; 
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на 

Контролната комисия ; 
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на СЕЕС. 

При прекратяване се извършва ликвидация. Тя се извършва от 
УС или от определено от него лице ; 

5. приема основните насоки за дейността на СЕЕС ; 
6. приема отчета за дейността и за бюджета на СЕЕС ; 
7. отменя решения на УС на СЕЕС, които противоречат на 

законите в България и на Устава на СЕЕС ; 
8. приема решение за разпределение на останалото имущество на 

СЕЕС при ликвидация след удовлетворяване на кредиторите ; 
9. удостоява със званието “Почетен член на СЕЕС”. 

Чл.25.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет всеки три 
години. То може да бъде свикано от УС при необходимост и по-често, 
както и по искане на 1/3 от членовете на СЕЕС. Ако в последния случай 
УС не свика ОС в двуседмичен срок, същото се свиква от съда. 

(2) Решение за свикване на Общото събрание се взема не по-късно 
от два месеца преди определената дата и се изпращат писмени 
покани до всички структурни звена на СЕЕС и до колективните 
членове, в които се посочва регламентът за избор на делегати, 
дневният ред, датата, мястото и часът на Общото събрание. 
Индивидуалните членове на СЕЕС, които не членуват в 
структурни звена, се уведомяват поотделно и се организират 
сбирки по групи за избор на делегати. Поканата се обнародва в 
Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на СЕЕС, най-малко 
един месец преди датата на провеждане на Общото събрание. 
Поканата за Общото събрание може и да не се обнародва в 
Държавен вестник, ако за това има решение на УС в съответния 
срок. 

(3) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко 
половината от всички избрани делегати. Ако не се яви нужния 
брой от тях, събранието се отлага за 1 час по-късно при същия 
дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на 
присъстващите делегати. 

(4) Изборът на ръководните органи за управление на СЕЕС става 
съгласно чл. 28, ал 1. В тях могат да бъдат избирани само 



членове на СЕЕС. В Общото събрание всеки делегат има право 
на 1 глас. Не се допуска гласуване с пълномощия. Решенията се 
вземат с обикновено мнозинство на присъстващите на 
заседанието делегати, но за изменение на Устава, за 
прекратяване на дейността на Съюза или за преобразуването му 
е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите. По въпроси, 
които не са били вписани предварително в дневния ред и 
надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.  

 
Управителен съвет (УС) 

 
Чл.26.(1) Управителният съвет: 

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание ; 
2. разпорежда се с имуществото и средствата на СЕЕС при 

спазване на изискванията на Устава и на Правилника за 
дейността на СЕЕС ; 

3. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на 
СЕЕС; 

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на 
СЕЕС; 

5. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно 
Устава на СЕЕС не са права на друг орган; определя размера на 
индивидуалния и колективния членски внос; 

6. взема решения за сключване на заеми и приема условията по 
тях; 

7. утвърждава щатния състав и възнагражденията на служителите 
и сътрудниците на СЕЕС ; 

8. взема решения за учредяване на съюзни награди и прави 
предложения за Общото събрание за почетни членове на СЕЕС ; 

9. взема решения за нови печатни издания на СЕЕС ; 
10. определя ликвидатор ; 
11. приема организационни решения, правилници, взема решения за 

участия на СЕЕС във фирми, сдружения и други организации ; 
12. одобрява финансовите отчети и годишния баланс на СЕЕС ; 
13. избира от своя състав с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 

списъчния състав Председател на УС Заместник-председатели 
на УС и взема решение за назначаване и освобождаване от 
отговорност на Изпълнителния директор на СЕЕС ; 

14. упълномощава свои представители за участие в Общото 
събрание на ФНТС ; 

15. избира Главния редактор и Заместник-главния редактор на 
списание “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА” “/Е+Е/” и 



утвърждава състава на Редакционната колегия. Дейността на 
Редколегията се регламентира от Правилник, утвърден от УС; 

16. решенията по т.2, т.6, т.10 и т.11 се вземат с мнозинство от 
всички членове на УС; 

17. Определя нормите на представителство в Общото събрание на 
СЕЕС и упълномощава представителя на СЕЕС в УС на ФНТС. 

 (2) Председателят на УС и Заместник-председателите на УС са 
съответно и Председател на СЕЕС и Заместник-председатели на 
СЕЕС. 

Чл.27.(1) Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя на 
УС не по-малко от 4 пъти годишно. 

(2) Всеки член на УС има право на 1 глас. 
(3) Отсъстващ член на УС не може да се представлява от друго 

лице. 
(4) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, 

ако протоколът за взетото решение бъде подписан без 
забележки и възражения за това от членовете на УС. 

Чл.28.(1) УС се избира от Общото събрание за срок от три години и е в 
състав от 25 члена. Начинът на избора - с тайно или явно гласуване – се 
решава от Общото събрание. За избрани се считат получилите 50% +1 
гласове от участвалите в гласуването, като се степенуват по броя на 
гласовете, подадени за всеки един от предложените кандидати. При 
избора на УС да се спазват принципите на обновление и приемственост. 

(2) До избиране на нов УС и след провеждане на Общото събрание 
предшестващият продължава да изпълнява своите функции. 

(3) Председателят на УС на СЕЕС е по право председател на 
заседанията на УС. Те се свикват от него или по искане на 1/3 от 
състава на УС. Заседанията се считат за редовни, ако присъстват 
повече от половината от членовете на УС. Решенията се вземат с 
обикновено мнозинство от присъстващите, освен за случаите по 
чл. 26. (1), т. 16. 

(4) За своите съвещания УС може да привлича консултанти, а за 
подготовката на своите решения да избира компетентни 
комисии. 

(5) За проведените заседания на УС се водят протоколи, които се 
съхраняват в архива на СЕЕС. 

(6) Членовете на УС участват с право на глас като делегати на 
Общото събрание на СЕЕС. 

(7) В случай на смърт на член на УС или на невъзможност да 
участва в работата на УС, както и при подадена писмена 
декларация за освобождаване като член на УС, съставът на УС 
се редуцира на нов брой членове. 



 
Контролна комисия 

 
Чл. 29. Контролна комисия 

(1) Контролната комисия се състои от 5 члена, които избират 
председател и заместник-председател от състава си; 

(2) Контролната комисия следи за изпълнението на Устава и 
решенията на Общото събрание; следи изпълнението на 
годишните планове и отчети на УС, финансовите документи и 
резултати и изпълнението на решенията на УС; 

(3) Председателят на Контролната комисия организира работата и. 
Той може да присъства на заседанията на УС със съвещателен 
глас. Информира УС по определени въпроси, сигнализира 
писмено за забелязани нередности или пропуски в дейността на 
УС или на структурни звена и докладва пред Общото събрание 
за дейността на Контролната комисия; 

(4) Членовете на Контролната комисия участват с право на глас 
като делегати на Общото събрание; 

(5) Дейността на Контролната комисия се регулира с Правилник. 
 

Председател на УС, Заместник-председатели на УС, Изпълнителен 
директор на СЕЕС 

 
Чл.30.(1) Председателят на УС: 

1. представлява СЕЕС пред международни и национални 
представителни органи, сдружения, фирми и други юридически 
лица; 

2. ръководи работата на УС на СЕЕС и контролира изпълнението 
на неговите решения ; 

3. внася за обсъждане и утвърждаване в Общото събрание от 
името на УС отчета за дейността на СЕЕС ; 

4. внася за утвърждаване в Общото събрание проекто-бюджета на 
СЕЕС. 

Чл.31.(1)Заместник-председателите на УС заместват Председателя на УС 
при неговото отсъствие и изпълняват функции, определени от УС. 
Чл.32.(1) Изпълнителният директор на СЕЕС организира оперативно 
дейността на СЕЕС, води трудово-правните и финансовите отношения на 
СЕЕС и представлява СЕЕС по тези въпроси; организира изпълнението на 
решенията на УС, изготвя финансовите отчети , годишния баланс и 
проекто-бюджета и отговаря за воденето и съхраняването на архива на 
Съюза. Ако Изпълнителният директор на СЕЕС не е член на 
Управителния съвет, той участва в заседанията му със съвещателен глас. 
 



 
V. Представителство на СЕЕС 

 
  
Чл.33.(1) СЕЕС се представлява от Председателя на УС, Заместник-
председателите на УС и Изпълнителния директор на СЕЕС заедно и 
поотделно, съобразно предоставените им правомощия по Устава на 
СЕЕС. 
 
VI. Финансови средства и имущество.  

 
Чл.34. (1) СЕЕС има права на собственост, активи и парични средства. 

(2) Управлението и стопанисването на активите и паричните 
средства се извършва съобразно Правилника  за дейността на 
СЕЕС. 

Чл.35. (1) СЕЕС набира средства от: 
1. годишен членски внос ; 
2. приходи от собствени научно-технически мероприятия ; 
3. помощи, дарения, завещания и спонсорство ; 
4. лихви и дивиденти ; 
5. допълнителна стопанска дейност ; 
6. издателска дейност ; 
7. други дейности, незабранени от закона. 

Чл.36. (1) СЕЕС ползва имущество на ФНТС съгласно нейния Устав. 
Чл.37. (1) СЕЕС може да ползва кредити в лева и чуждестранна валута. 

 (2) Банкови спесименти за операции с банкови сметки на СЕЕС 
имат Председателят на УС, Заместник-председателите на УС и 
Изпълнителният директор на СЕЕС. Операции с валутните сметки се 
извършват с два подписа - на Председателя на УС или Заместник-
председателите на УС и на Изпълнителния директор на СЕЕС. 
 
VII. Отличия и награди 

 
Чл.38. (1) За активна работа и заслуги за развитието и усъвършенстването 
на дейността на СЕЕС, както и за лични творчески и научно-технически 
постижения, се присъждат колективни и индивидуални награди и звания 
за професионална квалификация; 

(2) Редът за награждаване и стимулиране със съюзни награди и 
звания се урежда с Правилник, приет от УС. 

(3) УС на СЕЕС прави предложение за награждаване пред 
държавни и други институции. 

(4) Званието “Почетен член на СЕЕС” се присъжда от Общото 
събрание по предложение на УС. 



(5) Почетният член има право да участва безплатно в научно-
техническите мероприятия на СЕЕС. 

(6) Почетният член може да участва в работата на Общото събрание 
с право на глас. 

 
VIII. Печатни издания 

 
Чл.39. (1) СЕЕС издава списание “ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и 
ЕЛЕКТРОНИКА” “/Е+Е/”, Бюлетин на СЕЕС и др. печатни издания, 
съгласно решение на УС. 
 
IX. Преходни и заключителни разпоредби 

 
Настоящият Устав е приет на III Конгрес на Съюза по електроника, 

електротехника и съобщения, проведен на 16 май 1992 г. и в него са 
отразени приетите на 22 октомври 1992 г. изменения от Общото събрание 
на учредителите  на СЕЕС в гр. София и измененията и допълненията, 
приети на 13 май 1995 г., 8 май 1998 г., 29 юни 2001 г., 26 юни 2004 г., 30 
юни 2007 г. и 29 юни 2013 г. от Общото събрание на СЕЕС. 
 
 
 

Председател на СЕЕС: 
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