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Правилник за устройството и дейността  
на  

Секция „Одитори по пътна безопасност”  

към 

Сдружение  “БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статут 

Чл. 1: (1) Настоящият Правилник урежда устройството и дейността на СЕКЦИЯ 

“ОДИТОРИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” /за краткост в този Правилник наричана 

Секцията/ 

 (2) Секцията не е самостоятелно юридическо лице. Тя е специализирано структурно 

звено към Сдружение  “БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА 

БЕЗОПАСНОСТ”. 

           (3) Секцията обединява физически лица на доброволен принцип. 

 

Състав 

Чл. 2  (1) В състава на Секцията влизат всички асоциирани членове на Сдружението, 

приети по установения ред. 

             (2)  Асоциирани членове на Сдружението са дееспособни физически лица, приемащи 

Устава на Сдружението и отговарящи на изискванията на чл. 36д, ал.1, т.1-3 от Закона за 

пътищата и притежаващи сертификат за професионална квалификация „одитор по пътна 

безопасност”, придобит и/или признат съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-

14от 29 септември 2011 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието 

върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за 

извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор 

по пътна безопасност” . 

 

Цел на Секцията 

Чл. 3 Целта на Секцията е да подпомага дейността на Сдружението по въпросите за пътната 

безопасност. Одиторите по пътна безопасност ще предоставят на Сдружението данните и 

информациите, които не са от конфиденциален характер, изисквани от тях във връзка със 

задачи от общ интерес или в рамките на целите на Сдружението.  

 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Права и задължения на членовете на Секцията:  

Чл. 4.   (1) Членовете на Секцията имат следните права: 

 1.  да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението; 

 2.  да участват в инициативите, мероприятията и дейностите на Сдружението; 

 3.  да бъдат информирани за дейността на Сдружението; 

4. да поставят за решаване въпроси от общ интерес; 

5. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението. 
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(2) Членовете на Секцията имат следните задължения: 

 1.  редовно да заплащат членския си внос.   

 2.  да спазват Устава на Сдружението и да работят активно за постигане на неговите 

цели; 

 3.  да работят активно за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на 

неговия обществен авторитет. 

 4. да предоставят опит и информация за дейността си, свързана с целите и задачите 

на Сдружението. 

 

            (3) Асоциираните членове на Сдружението нямат право на глас в Общото събрание, 

но могат да участват в него със съвещателен глас.  

 

            (4) Членският внос за асоциираните членове на Сдружението, които са 

едновременно и членове на Секцията, е годишен, в размер на 50 лв. /петдесет лева/. 

Членският внос е платим авансово /до 31-во число на месец януари/.  

 

 

III. ОРГАНИ  И  УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Чл. 5.  Органи на Секцията са: 

 

            1. Общо събрание; 

            2. Съвет на одиторите; 

            3. Председател на Съвета на одиторите.    

 

 

                                                               ОБЩО СЪБРАНИЕ  

 

 

Състав на Общото събрание 

Чл. 6.  Секцията „Одитори по пътна безопасност” формира свое Общото събрание, което се 

състои от всички членове на Секцията, които са едновременно и асоциирани членове на 

Сдружението. 

 

Представителство в Общото събрание 

Чл. 7. (1) Физическите лица – членове на Секцията  участват в работата на Общото 

събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с писмено пълномощно /без 

нотариална заверка/. 

 (2) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на Секцията, 

като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Общото 

събрание. 

 (3) Пълномощник може да представлява не повече от трима членове на Секцията, въз 

основа на писмено пълномощно. 

 

Компетентност на Общото събрание на Секцията 

 

Чл. 8.  (1) Общото събрание: 

 1. избира и освобождава членовете на Съвета на одиторите;    

            2. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от 

Управителния съвет на Сдружението, настоящият Правилник или други вътрешни актове на 

Секцията. 
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Провеждане на Общо събрание 

Чл. 9. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо 

събрание.   

 (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Съвета 

на одиторите. 

 

Свикване на Общото събрание 

Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на одиторите.  То може да се свиква и по 

искане на една трета от членовете на Секцията, чрез Съвета на одиторите. 

              (2) Свикването на редовно или извънредно заседание на Общото събрание на 

Секцията се извършва чрез писмена покана до членовете, връчена им лично срещу подпис, 

по пощата с обратна разписка, по и-мейл, с телеграма или по друг подходящ начин, най-

малко 10 дни преди датата на заседанието.   
             (3) Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото 

събрание и по чия инициатива то се свиква. 

                

Кворум 

Чл. 11.  Общото събрание на Секциятаможе да заседава, ако на него са се явили членове, 

представляващи повече от половината от всички негови членове с право на глас.  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, колкото и членове да се явят. 

 

Право на глас 

Чл. 12.  Всеки  член на Секцията има право на един глас в Общото събрание. 

 

 

Мнозинство и вземане на решения 

 

Чл. 13. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове на Секцията. 

 (2) Гласуването е явно. 

            (3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им 

не бъде отложено. 

Списък на присъстващите 
 Чл. 14  На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове 

или техните представители. Членовете и/или пълномощниците удостоверяват присъствието 

си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото 

събрание. 

 

Протокол 
Чл. 15  /1/ За заседанието на Общото събрание се води Протокол в специална книга.  

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на 

събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, 

свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.  

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното 

записване на решенията в протокола. 

/4/ Членовете на Секцията и на Съвета на одиторите имат право да се запознават със 

съдържанието на Протоколната книга на Секцията и имат право да получават преписи и/или 

извлечения от същата. 
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                                       СЪВЕТ НА ОДИТОРИТЕ 

Чл. 16. /1/ Секцията се управлява и ръководи от Съвет на одиторите. 

             /2/ Членовете на Съвета на одиторите се избират от Общото събрание на Секцията за 

срок от 5 /пет/ години. До избиране на нов Съвет на одиторите, старият продължава да 

изпълнява своите функции. Член на Съвета на одиторите може да бъде освободен от 

длъжност и преди изтичане на мандата му. В последния случай избраният на негово място 

довършва мандата на освободения. 

            /3/ Съвета на одиторите е в състав от 5 /пет/ лица - членове на Секцията.  

           /4/ Членовете на Съвета на одиторите  избират от състава си Председател на Съвета 

на одиторите.  

          /5/ Членовете на Съвета на одиторите могат да бъдат преизбирани без ограничение.    

         /6/ Длъжностите „Член на Съвета на одиторите” и „Председател на Съвета на 

одиторите” са неплатени. 

 

Правомощия на Съвета на одиторите 

Чл. 17. (1) Съвета на одиторите избира от състава си Председател на Съвета на одиторите 

за срок от  /пет/ години.  
 (2) Съвета на одиторите се събира на заседания. Заседанията на Съвета на одиторите 

се свикват и ръководят от Председателя на Съвета на одиторите. При отсъствие на 

Председателя заседанието се свиква и ръководи от определен от Съвета на одиторите негов 

член. 

 (3) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за 

обсъждане на отделни въпроси. Ако Председателят не свика заседание на Съвета на 

одиторите в седемдневен срок от искането, то може да се свика от всеки един от 

заинтересованите членове на Съвета на одиторите.  

 (4) Съветът на одиторите приема свои вътрешни правила и актове на Секцията, които 

не могат да противоречат на Устава на Сдружението и настоящия Правилник.  

 (5) Съветът на одиторите подготвя и внася за одобрение в Управителния съвет на 

Сдружението годишен отчет за дейността на Секцията. 

 (6) Съветът на одиторите осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание 

на Секцията. 

 (7) Съветът на одиторите приема основните насоки и програми за дейността на 

Секцията. 

(8) Съветът на одиторите свиква Общо събрание на Секцията и извършва цялостната 

му подготовка. 

(9) Съветът на одиторите обсъжда и решава всички други въпроси, които съгласно 

Устава или настоящия Правилник не спадат в правата на друг орган.  

          (10) Членовете на Съвета на одиторите са длъжни да изпълняват задълженията си в 

интерес на Секцията и Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като 

престанат да бъдат членове на Секцията. 

(11) Съветът на одиторите е длъжен периодично да представя пред Управителния 

съвет на Сдружението отчетна информация за дейността на Секцията при спазване на 

принципите за откритост, достоверност и своевременност. 

(12) Членовете на Съвета на одиторите са длъжни да изпълняват задълженията си в 

интерес на Секцията и на Сдружението и да участват редовно в заседанията на Съвета на 

одиторите. 

  

Кворум и мнозинство 

Чл. 18. (1) Съветът на одиторите може да взема решения, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове - лично или представлявани от друго лице, 



 5 

посредством писмено упълномощаване по дневния ред на съответното заседание.  

 (2)  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 по този член се удостоверява в 

протокола от председателстващия заседанието. 

 (3) Съветът на одиторите взема решения с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове. 
 (4) Съветът на одиторите може да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове на съвета са заявили съгласие за решението и са подписали протокола за взетите 

решения, без забележки и възражения. 

                                

            

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ОДИТОРИТЕ 

 

Чл. 19. (1) Председателят на Съвета на одиторите се избира от Съвета на одиторите за срок 

от 5 /пет/ години.  
             (2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Съвета на одиторите, 

утвърждава дневния ред за заседанията.  

            (3) Председателят на Съвета на одиторите, извън правомощията по предходните 

алинеи: 

1. представлява Секцията; 

2. организира и осигурява законосъобразното изпълнение на решенията на Общото 

събрание на Секцията и на Съвета на одиторите; 

3. организира дейността на Секцията, осъществява оперативното й ръководство, контролира 

пряко цялата текуща дейност на Секцията; 

4. периодично внася в Управителния съвет на Сдружението отчети и информация за 

дейността на Секцията; 

5. докладва незабавно на Управителния съвет на Сдружението за съществени обстоятелства, 

касаещи дейността на Сдружението; 

      

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Чл. 20.  Секцията се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на одиторите 

за срок от 5 /пет/ години. 

 

 

                   ДРУГИ 

 

Книги на Секцията 

Чл. 21. (1) За заседанията на Общото събрание и на Съвета на одиторите се води протокол, в 

който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите 

решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и 

на секретаря и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят и съхраняват от 

председателя на съответния орган.  Членовете на Секцията и членовете на Съвета на 

одиторите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават 

преписи или извлечения от протоколите. 

 

 (2) Секцията води регистър на членовете си, в който се записват 

идентификационните данни на членовете и Сертификатите за професионална квалификация 

„одитор по пътна безопасност” на всички членове на Секцията.  
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                               ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

 § 1.  Настоящият Правилник е изготвен от Съвета на одиторите на Секцията и 

одобрен с решение №5 от 01.07.2013г. на Управителния Съвет  на Сдружение 

“БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”  на  основание 

чл.38а, ал. 7 от Устава на Сдружението. 

 § 2.  Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и 

законодателството на Република България. 

 

 

                                          Членове на Съвета на одиторите на Секцията: 

 

 

 

1. Румен Ангелов Миланов 

2. Петко Иванов Табаков 

3. Андриана Илиева Георгиева 

 

4.Веселина Денева Желязкова 

 

5.Иван Росенов Колелиев 

 

 

 


