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ПРАВИЛНИК 

ЗА РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И  

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В  

„БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН” 
 
 

Чл. 1. (1) С този правилник се определят: 

1. условията и редът за приемане на нови членове в „БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА 

ООН”; 

2. размерът и редът за заплащане на членски внос в „БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА 

ООН”. 

(2) Този правилник се прилага доколкото не засяга основните положения на членството в Сдружението, описани 

в Устава, в глава ІІІ, от чл. 13 до чл. 24. 

 

РАЗДЕЛ І 

 

Изисквания към кандидатите 

Чл. 2. (1) Изискванията, на които е необходимо да отговаря кандидатът за член, са както следва:  

1. Да бъде търговец, юридическо лице с нестопанска цел и/или негов клон/ове, регистрирани съгласно 

законодателството на Република България; 

2. Да бъде член на Глобалния договор на ООН; 

3. Да споделя целите и задачите на Сдружението и да желае да участвува в неговата дейност; 

4. Да е запознат с Устава и другите нормативни документи, въз основа на които се осъществява дейността 

на Сдружението. 

(2) (отм. ОС, 21.02.2012 г.)  

(3) (отм. ОС, 21.02.2012 г.) 

(4) Член на Сдружението може да бъде и търговец и/или юридическо лице, дъщерна компания, чиято компания 

“майка” е член на Глобалния договор на ООН. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

Общ ред за приемане 

Чл. 3. Приемането на нови членове се извършва след писмено заявление /по образец/ от кандидата за член до 

Националния съвет. Към заявлението се прилагат: 

1. Решение на УС или друг компетентен орган за присъединяване; 

2. Единен идентификационен код в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписванията или друг документ (за университети), от който да е видно 

и че лицето не е обявено в несъстоятелност или ликвидация; 

3. Информация за участник в редовни заседания на Сдружението (Приложение 1); 

4. Пълномощно на лицето/ лицата, които ще представляват компанията/ организацията в Сдружението; 

5. Представяне на дейността/ проектите на компанията/ организацията в областта на корпоративната 

социална отговорност. 

Чл.4.(1) Решението за приемане на членове на Сдружението се взима от Националния съвет, който се произнася 

по заявлението за членство не по-късно от първото свое заседание след получаването на заявлението.  

(2) Решението на Националния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.  

(3) Решението на Националния съвет за отказ за приемане може да бъде оспорено пред Общото събрание на 

Сдружението, което се произнася по реда на чл. 28, ал. 1, т. 6 от Устава.  

(4) Членството се придобива от датата на решението на Националния съвет. Решението на съвета се взима с 

обикновено мнозинство от всички негови членове. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Размер и плащане на членски внос 

Чл.5. (1) Размерът на встъпителния членски внос е 500 (петстотин) лева; 

(2) Размерът на годишния членския внос се определя при спазването на следните правила: 

1. Годишният членски внос на членове на сдружението, които имат средносписъчен състав на персонала 

и годишен оборот, по-големи от максимално предвидените за средни предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1 от 

Закона за малките и средните предприятия, е в размер на 3000 (три хиляди); 

2. Годишният членския внос на членове на сдружението, които са средни предприятия по смисъла на чл. 

3, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия, е в размер на 2000 (две хиляди) лева; 

3. Годишният членски внос на членове на сдружението, които са малки и микро предприятия по смисъла 

на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия, е в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева; 

4. Годишният членски внос на членове на сдружението, които не са търговци, е в размер на 800 

(осемстотин) лева. 

 (3) Членовете на сдружението, които дължат членски внос съгласно изискванията на Глобалния договор 

на ООН (вж. таблица № 1), внасят дължимата сума по установения в този правилник ред.  

(4) Разликата между сумата по ал. 3 и съответно дължимия членски внос по ал. 2 се трансформира в 

депозит за участие на члена в колективен проект на сдружението. 

(5) Членският внос и имуществените вноски на членовете се внасят в банковата сметка на сдружението. 

(6) Встъпителният членски внос се внася в срок от 1 (един) месец от дата на решението за приемане за 

член на Сдружението. 

(7) Годишният членски внос се внася в срок до 30 (тридесети) април на текущата година. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

Ползи от членството в Сдружението 

Чл.6 (1) Членовете: 

1. Имат право на глас в Общото събрание; 

2. Имат правото да използват логото на UN Global Compact и UNGC Network Bulgaria, според 

допълнителните изрични разпоредби на UN Global Compact Network и UNGC Network Bulgaria за това. 

3. Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението; 

4. Имат достъп до международни събития от името на Сдружението; 

5. Биват представени в web страницата на UNGC Network Bulgaria; 

6. Ползват преференциални цени при провеждането на конференции, обучения, семинари, изложения, 

фестивали и друго; 

7. Получават (по тяхно желание) подкрепа в реализирането на проекти в областта на КСО, инициирани от 

собствените им организации; 

8. Могат да се ползват от имуществото на БМ на ГД и от резултатите от дейността му. 

 

(2) (отм. ОС, 21.02.2012 г.) 




