
СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

 

УСТАВ 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Съюзът по автоматика и информатика е доброволно, неправителствено и неполитическо творческо-

професионално сдружение с нестопанска цел на физически и юридически лица с дейност и интереси в областта 

на автоматиката и информатиката. 

 1. /Изм. 22.11.2007 г./ Наименованието на сдружението е Съюз по автоматика и информатика “Джон 

Атанасов”, съкратено САИ.  

 2. САИ 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. САИ е юридическо лице със седалище в град София и адрес на управлението: община “Средец”, ул. “Г.С. 

Раковски” 108. 

 4. САИ има свой устав, емблема и печат. 

 5. Съществуването на САИ не е ограничено със срок. 

 

Чл. 2.  САИ е редовен член на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и е приемник и продължител на 

дейността и традициите на Комитета по автоматизация към Централния съвет на Научно-техническите съюзи 

(1978-1991 г.) и на дейностите по автоматика и информатика на съществувалите преди създаването на САИ 

сдружения на ФНТС. САИ: 

 1. Работи за постигане на целите и задачите на ФНТС, спазва Устава й и плаща членски внос 

 2. Участва в дейности и ръководни и работни органи на ФНТС чрез свои органи или представители. 

 3. Развива съвместни дейности с другите членове – основатели на ФНТС – Научно-техническите съюзи и 

Териториалните сдружения, в т.ч. и на основата на договори за сътрудничество. 

 4. Участва като съсобственик в управлението и стопанисването на материално-техническата база на ФНТС в 

съответствие с Устава и решенията на ръководните органи на ФНТС. 

Чл. 3. САИ осъществява дейността си на принципите на демократизма, творческо-професионалните интереси, 

професионалната етика, самоуправлението и колективното ръководство. 

 1. САИ може да членува в или да се сдружава с български, чуждестранни или международни организации, 

имащи сродни цели и дейности. 

 2. САИ осъществява своята дейност при спазване на Конституцията и законите на Република България, 

настоящия Устав и решенията на ръководните си органи. 

 

 

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

 

Чл. 4. Основните цели на САИ са: 

 1. Да създава условия и работи за непрекъснато повишаване на знанията, квалификацията и професионалното 

развитие и реализация на съюзните членове.  

 2. Да представлява и защитава творческо-професионалните интереси на своите членове пред държавни, 

обществени и стопански институции и сдружения у нас и в чужбина и да работи за издигане на обществения 

престиж на тяхната дейност. 

 3. /Изм. 22.11.2007 г./  Да обединява усилията на своите членове за изграждане на съвременно гражданско и 

информационно общество и общество на знанието у нас чрез активно участие при вземането на решения и 

реализацията им за развитието на икономиката, научните изследвания и научно-техническите приложения 

в страната в името на народното благоденствие и общочовешките ценности. 

 4. Да представлява общността на специалистите по автоматика и информатика в сродни международни и 

чужди организации и да съдейства за развитието на активни творчески контакти в международния научно-

технически живот. 

  

Чл. 5. САИ постига своите цели чрез следните средства и дейности: 

 1. Организиране и провеждане на международни и национални научно-технически конференции, 

симпозиуми, семинари, дискусии, изложби, научни екскурзии и др. 



 2. Съдействие за повишаване на квалификацията и преквалификацията на специалистите по автоматика и 

информатика и особено на младите специалисти. 

 3. Осигуряване на обществена оценка на труда и постиженията на членовете на САИ, в т.ч. чрез референции, 

конкурси, награди, популяризация и др. 

 4. Утвърждаване на дух на сътрудничество, колегиалност и етичност сред членовете на САИ и 

професионалната общност. 

 5. Съдействие за защита на правата, професионалната квалификация и творческите постижения на съюзните 

членове у нас и в други страни. 

 6. Осъществяване в сътрудничество със синдикалните организации на защитата на творческите и 

професионални интереси на членове на САИ и оказване на непосредствена финансова и морална помощ. 

 7. Компетентна пропаганда и оценка на наши и чужди научно-технически постижения и разработки, помощ 

при установяване на делови контакти между разработчици, производители и потребители. 

 8. Издаване /самостоятелно или съвместно с други организации/ на научни списания, информационни 

материали, речници, трудове и др. 

 9. Членуване в и съвместна дейност с международни и чуждестранни неправителствени организации и 

сдружения. 

 10. Провеждане на мероприятия, целящи популяризацията сред обществото на постиженията и значението на 

автоматиката и информатиката и изграждане на информационно общество. 

 11. Участие при подготовката и утвърждаването на нормативни актове, защита на авторското право и 

интелектуалната собственост, в научни съвети, атестационни и други оценяващи органи.  

 12. Участие с мнения, анализи, експертизи и предложения за развитието и приложението на наши и чужди 

постижения в областта на автоматиката и информатиката. 

Чл. 6. САИ извършва и стопанска дейност, свързана с предмета на основнaтa дейност на Съюза, приходите от която 

се използват за постигане на определените в устава цели. 

III. ЧЛЕНСТВО: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 7. /изм. 31.05.2022 г./ Членовете на САИ са доброволно и равноправно сдружили се дееспособни български и 

чуждестранни физически и юридически лица, които приемат устава. 

 1. Членовете на САИ се приемат по тяхна молба, с която  приемат устава. 

 2. Редът и процедурата за приемане се определят с вътрешни правила. Решение за отказ може да се обжалва 

пред Общото събрание. 

 3. Членството в САИ се удостоверява с членска карта (за индивидуалните членове) или с удостоверение (за 

колективните членове). 

 4. Всички членове на САИ имат равни права и задължения. 

 5. Членството в САИ не създава пречки за членуване в други творческо-професионални организации. 

 

 

Чл. 8. /Изм. 22.11.2007 г.; изм. 31.05.2022 г./ Всеки член на САИ има право: 

 1. Да избира и да бъде избиран във всички ръководни органи на Съюза и неговите структурни звена. 

 2. Да проявява инициативи за мероприятия и дейности, да се включва в съвети, работни групи, бюра, журита 

и др. и да участва във всички мероприятия на Съюза. 

 3. Да получава безплатна информация относно плановете за научно-техническите мероприятия, провеждани 

от различните звена на Съюза, и да ползва безплатно или с намаление конкретно определени услуги, такси, 

издания и други дейности на САИ. 

 4. Да членува в неограничен брой структурни звена с право на глас. 

 5. Да ползва по установен ред творчески заеми, фондове за социални помощи, творчески домове, клубове и 

материално-техническата база на САИ и ФНТС. 

 6. Да ползва защита на своите творческо-професионални права и интереси. 

 7. Да получава референции за квалификацията и творческо-професионалните си постижения.  

 8.  Да изпълнява конкретни дейности, задачи и представителство от името на САИ в или с български, чужди и 

международни организации, фирми, органи и др. по решение на ръководните органи на САИ. 

 9. Да бъде удостояван със съюзни почетни звания и награди. 

 10. Да прави предложения и изпраща жалби до ръководните и контролните органи и Общото събрание на САИ. 

  

Чл. 9. /изм. 31.05.2022 г./ Членовете на САИ, които са юридически лица,  имат и следните права в допълнение към 

описаните в чл. 8: 



 1. Да правят предложения до всички органи на САИ по въпроси, свързани с тяхната дейност. 

 2. Да предлагат свои представители за избор в ръководните и помощните органи на САИ. 

 3. Да предлагат на Съюза съвместно провеждане на конкурси, изложби, експертизи, проекти, проучвания, 

изследвания и други научно-технически мероприятия и дейности. 

 4. Да ползват с предимство материалната база на САИ и ФНТС. 

 

Чл. 10. Всеки член на САИ е длъжен: 

 1. Да спазва настоящия Устав и решенията на ръководните и контролните съюзни органи. 

 2. Да работи за осъществяване на целите и задачите на САИ. 

 3. Да съдейства за установяване на етични и колегиални взаимоотношения в САИ 

 4. Да участва в работата на структурните звена, в които членува. 

 5. Да плаща редовно членския си внос. 

 

Чл. 11. Прекратяването на членството става в случаите на : 

 - неплащане на членския внос до края на календарната година,  

 - изключване, 

 - собствена молба, 

 - смърт или поставяне под пълно запрещение. 

 1. Изключване от САИ става при нарушаване Устава и решенията на ръководните органи на САИ, системно 

неучастие в дейносттa на Съюза или при увреждане престижа на САИ и неговите членове. То се извършва 

от структурните звена и се подтвърждава от ръководните органи на САИ. 

 2. При прекратяването на членството в САИ членовете, избрани в ръководните и работните органи на САИ и 

неговите структурни звена, отпадат от тях.  

 3. Възстановяването на членството в САИ става по реда на приемането на нови членове. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 

Чл. 12. Организационната структура на САИ се изгражда на принципите на доброволност, демократичност и общи 

интереси по инициатива на членовете на Съюза. 

 1. /Изм. 22.11.2007 г./ Структурни  звена  на САИ са: 

 - основни звена 

 - регионални организации 

 - национални организации 

 2. Членовете на САИ могат да се обединяват доброволно в структурни звена на основата на териториални, 

производствени или научно-технически интереси. 

 3. Структурните звена на САИ провеждат самостоятелно своята дейност в рамките на Устава и решенията на 

ръководните органи на САИ. 

 4. Висш орган на структурното звено е Общото събрание. То избира своите ръководни и контролни органи, 

както и временни и постоянни работни групи, комисии и др. по интереси и задачи. 

 5. Членовете на САИ плащат членския си внос само на едно място (в структурно звено или пряко в САИ). 

 

Чл. 13. Основни звена на САИ. 

 1. Основни звена са дружествата, клубовете, секциите и др.  първични структурни звена на САИ. Те се 

формират при минимален състав от 5 члена. 

 2. Основните звена се изграждат на производствен или териториален принцип, или по професионални 

интереси. 

 3. За учредяване на основното звено на САИ се свиква събрание, което избира своите ръководни, контролни 

и помощни органи и определя основните си задачи. Препис от протокола на събранието се изпраща в 

Управителния съвет на САИ. 

  

Чл. 14. Регионални и национални организации на САИ. 

 1. Основните звена и членове на САИ могат да се обединяват по териториален или научно-технически 

признак съответно в регионални или в национални творческо-професионални организации (клубове, 

дружества, общности и други). 

 2. /Изм. 22.11.2007 г./ Регионалните и националните организации се създават на регионални или национални 

събрания, състоящи се от членовете или делегати на основни звена на САИ, както и от членове, членуващи 



пряко в САИ. Те избират свои регионални или национални ръководни, контролни и помощни органи. 

Препис от учредителния протокол се изпраща в Управителния съвет на САИ. 

 3. По решение на Управителния съвет на САИ едно основно звено може да изпълнява функциите на 

регионална или национална организация. 

 4. /Изм. 22.11.2007 г./ По решение на УС на САИ регионалните и националните организации могат да 

членуват в български организации и да представляват САИ в тях. 

 

 

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 15. Органи на управление на САИ са: 

 1. Общо събрание (ОС). 

 2. Управителен съвет (УС). 

  

Чл. 16. /изм. 31.05.2022 г./ Общото събрание е върховен орган на управление на САИ. 

 1. Общото събрание се състои от делегати – представители на всички членове на Съюза. 

 2. Делегатите на Общото събрание на САИ се избират от членовете на Съюза. Всеки член на Съюза може да 

избере/упълномощи само един делегат. Един делегат може да представлява не повече от 10 членове на 

САИ. 

 3. Членовете на Управителния съвет и Съюзния контролен съвет, които не са избрани за делегати на Общото 

събрание и не са упълномощили/избрали други членове за делегати, участват в заседанията му като 

делегати по право. 

 4. Общото събрание се свиква по решение на УС или по искане на най-малко 1/3 от всички членове на САИ. 

Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на 

общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Съюза по писмено искане на заинтересуваните 

членове или натоварено от тях лице. 

 5. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по 

чия инициатива то се свиква. 

 6. Поканата се обнародва в Интернет страницата на САИ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в 

която се намира седалището на САИ, най-малко един месец преди насрочения ден.  

 7. Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж на 4 години. 

 8. Извънредно Общо събрание може да се свика по реда на т. 4. 

 9. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват достатъчен брой делегати, които представляват най-

малко половината от всички членове на сдружението. Ако не се събере необходимият брой делегати, 

събранието се отлага с един час по-късно и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред,  

колкото и делегати да присъстват.  

 10. Един делегат на Общото събрание има право на един глас. Той може да представлява до двама делегати на 

общото събрание въз основа на писмено пълномощно за конкретното събрание. 

 11. Делегат на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, негови 

роднини и юридически лица, с които той е свързан съгласно с чл.28(2) на ЗЮЛНЦ. 

 

Чл. 17.  Общото събрание: 

 1. изменя и допълва устава 

 2. приема други вътрешни актове (правилници, решения, указания и др.). 

 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС), както и членовете на Съюзен контролен 

съвет (СКС) и други помощни органи. 

 4. взема решение за преобразуване или прекратяване на САИ. 

 5. приема основните насоки за дейността на САИ.  

 6. приема бюджета на САИ. 

 7. приема отчета за дейността на управителния и контролния съвети. 

 8. отменя решения на други звена и органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други 

вътрешни актове. 

 9. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати. Само по 

т. 1 и т. 4  са необходими 2/3 от гласовете на присъстващите делегати. 

 10. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Съюза. 

 11. При избора на членовете на УС и СКС се спазват принципите на мандатност, приемственост, доброволност 

и алтернативност. 

  



Чл. 18. /изм. 31.05.2022 г./ Управителен орган на САИ е Управителният съвет (УС). 

 1. УС се състои от 20 до 40  членове и се избира за срок от 4 г. 

 2. УС на САИ се събира не по-рядко от 1 път на всеки 6 месеца по пред¬ложение на председателя или на ИБ, 

както и по искане на 1/3 от неговите членове с писмена покана в срок не по-малък от 7 дни. 

 3. УС на САИ може да взема решения, ако присъстват повече от половината негови членове. 

 4. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка по реда на чл. 32 (3) от ЗЮЛНЦ. 

  

Чл. 19. /Изм. 22.11.2007 г.; изм. 31.05.2022 г./ Управителният съвет има следните правомощия: 

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови звена и 

членове. 

 2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание, утвърждава планове и други документи за 

дейността на САИ. 

 3. разпорежда се с имуществото на САИ при спазване изискванията на устава. 

 4. определя ликвидатор при прекратяване на сдружението. 

 5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. 

 6. приема и отчита годишни финансови планове в рамките на бюджета на САИ. 

 7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на САИ. 

 8. избира председател и зам.-председатели на САИ и членовете на Изпълнителното бюро (ИБ). 

 9. създава  свои временни органи, определя техните функции и избира техните ръководители и членове. 

 10. утвърждава регионалните и националните организации и обхвата на тяхната дейност.  

 11. разглежда и утвърждава или отменя решенията на своите органи, както и на регионалните и националните 

организации. 

 12. утвърждава печатните и другите информационни издания на САИ, реда за тяхното издаване, а също така 

съставите на издателските и редакционните им органи. 

 13. определя годишния членски внос, образец на членската карта и удостоверение за членство. 

 14. утвърждава щата, трудовите характеристики и правилата и размера на възнагражденията на щатните 

служители на САИ и членовете на ръководните органи на САИ. 

 15. решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а по т. 3 и т. 4 – с мнозинство от 

списъчния  състав. 

 16. утвърждава представители на САИ в други организации. 

 17. утвърждава създаването, правилата за функциониране и ръководствата на творчески и социални фондове и 

партиди на САИ. 

  

Чл. 20. Председателят на САИ ръководи цялостната дейност на САИ и УС, представлява Съюза и назначава и 

освобождава щатните служители на САИ в съответствие с решенията на УС. 

 

Чл. 21. Зам.председателите на САИ изпълняват възложени им от УС и председателя дейности и заместват 

председателя в негово отсъствие.  

 

Чл. 22. /изм. 31.05.2022 г./ САИ се представлява пред трети лица от председателя на УС и заместник-председателите 

на УС заедно и поотделно.  

 

Чл. 23. /Изм. 22.11.2007г./ Съюзният контролен съвет (СКС) е висш контролен орган на САИ, състои се от 3 до 7 

членове и осъществява следните основни дейности:  

 1. Следи за спазване на Устава на САИ и за изпълнението на решенията на Общото събрание. 

 2. Контролира цялостната дейност на Съюза и спазването на законите. 

 3. Оказва методическа помощ на контролните звена от системата на САИ. 

 4. Извършва проверки на финансовото и имуществено състояние на САИ и уведомява УС за констатираните 

нарушения. 

 5. Разглежда молби и възражения срещу решения на ръководствата на Съюза на всички нива. 

 

Чл. 24. /изм. 31.05.2022 г./ Изпълнително бюро (ИБ) се състои от 7 до 12 души и е орган на Управителния съвет и 

осъществява оперативното управление на дейността на САИ (организационна, научно-техническа, 

информационно-издателска, материално-техническа, финансова и др.): 

 1. подготвя материалите за разглеждане от УС и осигурява изпълнението на неговите решения. 

 2. координира дейността на основните звена, регионалните и националните организации. 

 3. взема решения за привличане и възнаграждаване на извънщатни сътрудници на САИ. 

 4. взема решения по текущи въпроси и осигурява тяхното изпълнение. 



 5. представя периодично своите решения за утвърждаване от УС. 

 

 

VI. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

  

Чл. 25. САИ има права на собственост, активи и парични средства, които се използват за постигането на основните 

цели и задачи на Съюза. 

 1. Имуществото на САИ се състои от дълготрайни материални активи, ценни книжа, дялово участие и др. 

 2. САИ разполага с банкови сметки в лева и валута. 

 3. С решение на УС могат да се създават творчески, социални и други фондове. 

 4. Движението на финансовите средства и имуществото на САИ се осъществява на основата на бюджет и 

годишни финансови планове по ред, определен с правилник за дейността на САИ.  

 5. САИ не разпределя печалба. 

 

Чл. 26. Финансовите средства на САИ се събират от: 

 1. Годишен членски внос. 

 2. Средства, придобити от собствени и съвместни дейности. 

             3. Помощи, дарения, завещания и спонсорство.. 

 4. /Изм. 22.11.2007 г./ Парични и имуществени вноски от членове на Съюза.  

             5. Лихви и дивиденти 

 6. /Изм. 22.11.2007 г./ Приходи от стопанска дейност (издателска, информационна и др., разрешени от 

законите на страната), осъществявана самостоятелно, чрез свой стопански субект или съвместно с други 

организации. 

 7. Други дейности, не забранени от закона. 

  

Чл. 27. Финансовите средства на САИ се разходват за: 

 1. /Изм. 22.11.2007 г./ Научно-технически,  информационни и други мероприятия с идеални цели. 

 2. /Изм. 22.11.2007 г./ Издръжка на щатните служители и ръководните органи на САИ. 

 3. Административно-стопански разходи. 

 4. /Изм. 22.11.2007 г./ Издателска, научно-техническа, информационна и други стопански дейности, 

разрешени от закона. 

 5. Награди. 

 6. Отчисления за членски внос на САИ в други организации и за  структурните звена на САИ. 

 7. Творчески, социални и други помощи. 

 8. Създаване на материално-техническа база и закупуване на имущество. 

  

 

VII. АРХИВ 

 

Чл. 28. Архивът на САИ се организира съгласно нормите на  деловодната система в България. 

 1. Решенията и работните материали на Общите събрания и заседанията на УС, СКС и ИБ се съхраняват на 

хартиен и технически носители. 

 2. /Изм. 22.11.2007 г./ По-важните решения на Общите събрания, УС, СКС и ИБ се публикуват в съюзните 

печатни и електронни издания. 

 

  

VIII. НАГРАДИ И ПООЩРЕНИЯ 

 

Чл. 29. 1. /Изм. 22.11.2007 г.; изм. 31.05.2022 г./ За дългогодишна и активна дейност и за особени заслуги за авто-

матиката и информатиката у нас и в света членовете на САИ, както и други юридически и физически лица, 

в т.ч. и чуждестранни граждани могат да бъдат награждавани със: 

                   а)   Званието „Почетен председател на САИ“ – с решение на Общото събрание 

  б) Званието “Почетен  член на САИ” – с решение на Общото събрание 

  в)   Званието „Заслужил член на САИ” – с решение на УС 

  г)   Грамоти, значки, парични и предметни награди – с решение на УС 

 2. Предложения за награди се правят от събранията и ръководствата на основните звена, регионалните и 

национални организации, ИБ и УС. 

  



IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 30. 1. Преобразуването на САИ се извършва при условията и по реда на чл. 12 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 2. Прекратяването на САИ се извършва при условията и по реда на чл. 13 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 3. При прекратяване на САИ по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния 

съвет или от определено от него лице 

 4. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон. 

 5. При ликвидацията на САИ разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество 

се извършва по решение на Общото събрание и се разпределя в полза на редовните членове на САИ. 

 6. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора, се определят 

от Управителния съвет. 

  

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 31. /Изм. 22.11.2007 г./ За практическото реализиране на устава Управителният съвет утвърждава Правилник за 

дейността на САИ, както и правила и решения по конкретни въпроси.  

Чл. 32. /Изм. 22.11.2007 г./ За неуредените в Устава въпроси намират непосредствено приложение разпоредбите на 

ЗЮЛНЦ, конституцията и законите на страната.  

Чл. 33.  /Изм. 22.11.2007 г./ В международните контакти наименованието на Съюза по автоматика и информатика 

„Джон Атанасов” се изписва на английски език като ”The John Atanasoff  Society of Automatics and Informatics”, 

съкратено “SAI”.  

Чл. 34.  /Изм. 22.11.2007 г.; изм. 31.05.2022 г./ Настоящият Устав на САИ е приет на неговия I конгрес, състоял се на 

18.05.1992 г., изменен и допълнен на III-ия конгрес, състоял се на 18.05.1996 г., на V-ия конгрес (Общо 

събрание), състоял се на 28.11.2001 г., на VII–то Общо събрание, състояло се на 22.11.2007 г., на X-тото общо 

събрание, състояло се на 21.11.2017 г., изменен и допълнен на XI-тото Общо събрание, състояло се на 

31.05.2022 г. 
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