
           

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА  

АТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този правилник урежда дейността на сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ“ в съответствие с българското законодателство, Устава, 

решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. 

Чл. 2. Сдружението функционира въз основа принципите на публичност и прозрачност, 

лоялност, доброволност, равнопоставеност и активно включване на членовете в дейността му.  

II. СТРУКТУРА 

Основни органи. 

Чл. 3. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, състоящо се от всички членове на 

сдружението, с правомощия детайлно уредени в устава. 

Чл. 4. (1) Колективен управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. 

(2) В УС се организира Председателски съвет като представителен и координиращ орган,  

включващ  двамата съпредседатели. За подпомагане на неговата дейност към него могат да се 

привличат  съветници и координатори.  

(3) Управителният съвет може да възлага конкретни отговорности на своите членове. На 

всяко заседание на УС членовете докладват за напредъка по възложените им задачи.  

(4) УС определя измежду своите членове координатори на различните програми и 

дейности на сдружението. Те отговарят за поддържането на постоянна комуникация със 

съответните програми и звена, както и за добрата организация на административните процеси 

в тях.  

(5) Управителния съвет приема общата годишна  програма за дейността на АСБ въз 

основа на обобщените програми на различните организационни звена и програми.  

Помощни органи. 

Чл. 5. (1) Помощните органи се създават с решение на УС, в което се определят техните структура 

и функции.  

(2) В помощните органи могат да участват и лица, които не са членове на сдружението, но 

приемат целите, поставени в Програмната  декларация. 

 



Съвет на почетните членове  

Чл. 6. (1) В Съвета участват български и чуждестранни  лидери, които са специално номинирани 

и поканени за включване с решение на Управителния съвет, и които са приели да бъдат 

удостоени със званието „Почетен член на Атлантическия съвет“. 

 (2) Основните критерии, на които трябва да отговарят лицата са:  да имат безспорен и висок 

обществен авторитет; значим принос за членството на България в НАТО и ЕС; принос за 

утвърждаването на атлантическите ценности в Европа и Америка; да не са били щатни и нещатни 

сътрудници на репресивните служби за сигурност на тоталитарния режим. 

Международен консултативен съвет 

Чл. 7. В Международния консултативен съвет участват изявени лидери - политици, учени, 

ръководители на големи български и чуждестранни компании, фондации и др., които са част от 

спомоществователите, донорите, спонсорите и големите дарители, които съдействат, 

подпомагат или финансират дейността на Сдружението. 

Конференция на асоциираните членове 

Чл. 8. В Конференцията участват граждани, които са съмишленици и последователи на АСБ с 

право на присъствие на събития органзирани от  АСБ , които са с  ограничен достъп или с 

лимитирано участие на присъстващите. Асоциираните членове подпомагат дейността на АСБ  и 

участват в изграждането на националната мрежа на АСБ. Най-активните и изявените асоциирани  

членове, отговарящи на зададените предварителни критерии, ще имат възможност да станат 

редовни членове на АСБ. 

Младежка секция  

Чл. 9. В Младежката секция участват членове на Сдружението до 35 годишна възраст, по свой 

избор, както и граждани, които отговарят на условието за възраст, които  подпомагат събитията 

на АСБ и които са  получили покана за участие в дейността на програма „Млади лидери“ на АСБ 

и в проектите за  обучение и специализации, водени  от тази програма.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 10. Дейността на сдружението е организирана в два сектора: организационно–

административен и експертно-аналитичен. В дейността на секторите участват редовни членове 

на АСБ и привлечени външни сътрудници. 

Чл. 11. Организационно–административният сектор включва следните позиции и 

административни звена: 

1. Изпълнителен директор - съпредседател на УС; 

2. Секретар  – редовен член или привлечен външен  сътрудник. 

3. Медиен съвет  – участват само редовни членове на АСБ. Като съветници и помощници 

могат да се  привличат  външни сътрудници за работа в медийната група на АСБ. 

Медийният съвет избира от своя състав председател и секретар, както и може да 

определя директори на медийни проекти и привлича експерти, вкл. и външни 

сътрудници. 



4. Правно-финансов съвет – участват само редовни членове на АСБ, като могат да се 

привличат външни сътрудници. Правно-финансовият  съвет избира от своя състав 

председател и секретар, както и може да привлича експерти, вкл. и външни сътрудници. 

Чл. 12. Експертно-аналитичният сектор включва следните административни позиции: 

1. Изпълнителен директор -  съпредседател на УС; 

2. Секретар  - редовен член или привлечен външен  сътрудник. 

Чл. 13. (1) Експертно-аналитичният сектор осъществява своята дейност чрез публично обявени 

програми, в които се съчетава академичен, експертен и граждански ресурс. Членовете на АСБ 

участват по свой избор и в зависимост от своята експертиза в обявените програми.  

(2) Основните програми са: 

1. „Гражданско общество и демокрация“ /ГОД/  

2. „Национална и международна сигурност“ /НМС/ 

3. „Енергийна независимост и сигурност“  /ЕНС/ 

4. „Млади лидери“ /МЛ/ 

(3) Дейността по програмите се планира и осъществява от: 

 1. Програмен съвет, състоящ се от редовни членове на АСБ. В Програмния съвет 

задължително се включва и член на УС,  отговарящ за координацията на програмата в УС; 

2.  Програмен директор, избран от Програмния съвет. 

3. Секретар, определен от  Програмния съвет, вкл. измежду външните експертни 

сътрудници; 

4. Директори  на проекти, определени от  Програмния съвет, вкл. измежду външните 

експертни сътрудници; 

5. Експерти, вкл. привлечени външни сътрудници. 

(4) Определянето на лицата по ал. 3, т. 2 , 3  и 4 се извършва след консултации с 

Управителния съвет. 

Чл. 14. (1) Програмите и съветите работят на автономен принцип, като техните предложения за 

вътрешни правила за работа, план-програма, брой и теми на проекти, щатен и нещатен състав, 

брой и състав на привлечените експерти по проекти се внасят от програмните директори и 

председатели на съвети за разглеждане и гласуване от Управителния съвет.  

               (2) За постигане на конкретни цели с  дългосрочен характер, по решение на 

Управителния съвет, могат да се създават междупрограмни Инициативи с участието в тях на 

експерти от различни  програми и съвети. Задачите, срока, структурата, състава и бюджета  на 

всяка  Инциатива се определя с решение на  Управителния съвет. 



 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

Чл. 15. (1) Управителният съвет  в съотвествие с чл. 38 и сл. от Устава организира стопанисването 

и управлението на движимото и недвижимото имущество на сдружението. 

(2) Управителният съвет  разглежда и приема щатното  и нещатно разписание и определя 

основните възнаграждения в структурите на АСБ.  

(3) Управителният съвет разглежда и приема бюджите на организационно-

административния сектор и на  експертно-аналитичния сектор, включително на вътрешните им 

звена (съвети и програми). 

(4) Консолидираният проектобюджет на основните и на допълнителните структури на 

АСБ се приема от Управителния съвет и се внася за приемане от Общото събрание. 

Чл. 16. Управителният съвет заедно с ръководителите на сектори, съвети и програми планира и 

организира дейността по кандидатстване за външно финансиране по национални, европейски и 

международни донорски фондове и програми. 

Чл. 17.  Управителният съвет, или определено от него лице,  планира и организира дарителски и 

фондонабиращи кампании, генерално спонсорство или подкрепа за конкретни инициативи. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Този правилник се приема от Управителния съвет на основание чл. 32, т. 12 и 15 от Устава, 

както  и в изпълнение на Решение № 1, на Второто редовно заседание на Управителния съвет на 

АСБ, проведено на 7.07.2017 г., в гр. София. 

§ 2. Управителният съвет следи за прилагането и изпълнението на правилника. 

 

Този правилник е приет  с Решение № 1 на Третото редовно заседание на Управителния съвет 

на АСБ, проведено на 20.07.2017 г., в гр. София. 

 


