С Т А Т У Т
НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация,
която е основана през 1921 г., неразделна част е от Българския Червен кръст, който принадлежи към
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Чрез своите доброволци в
цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги БМЧК утвърждава
хуманитарните ценности сред децата и младежите, работи за намаляване на социалната и здравната
им уязвимост и извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им.
Чл. 2. БМЧК се изгражда и функционира на демократична основа, съгласно принципите на
международното
червенокръстко
движение:
хуманност,
безпристрастност,
неутралност,
независимост, доброволност, единство и универсалност.
Чл. 3. БМЧК работи с държавни институции, обществени и неправителствени организации,
национални и международни младежки организации и движения на равноправни начала.
Чл. 4. БМЧК е част от БЧК със седалище – гр.София - 1407, район “Лозенец” и адрес на
управление - бул. “Джеймс Баучер” № 76.
Чл. 5. (1) БМЧК има собствена емблема и печат и ползва печатните издания на БЧК.
(2) БМЧК може да издава свои местни информационни бюлетини и/ или национален бюлетин.
(3) БМЧК има своя официална интернет страница на youth.redcross.bg, която се администрира
от Дирекция „БМЧК“ и/или от упълномощен администриращ.
(4) Всички профили и канали за комуникация в интернет пространството подлежат на контрол
от Директора на Дирекция БМЧК и ОБ на БМЧК. Всички официални профили и канали за комуникация
в интернет пространството на национално ниво се администрират от Директора на Дирекция „БМЧК“
и при необходимост, и от администратор/и, предложени от Директора на Дирекция „БМЧК“ и
утвърдени от ОБ на БМЧК. ОБ на БМЧК, в координация с Дирекция „БМЧК“ приема насоки за
позициониране на организацията в интернет пространството.
II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Чл. 6. БМЧК има за цел да подпомага Националното дружество в осъществяване на
хуманитарните задачи, да съдейства за опазване и укрепване на здравето на хората и да утвърждава
човешка нравственост, милосърдие и благотворителност.
Чл. 7. За осъществяване на тази своя цел БМЧК си поставя следните задачи:
1. развитие и разпространение на идеите и принципите на Червения кръст и Червения полумесец и
Международното хуманитарно право, основано на Женевските конвенции;
2. закрила на здравето и живота на хората;
3. оказване помощ на уязвимите.
Чл. 8. За изпълнение на основните си задачи БМЧК определя направления на дейност:
1. популяризиране на принципите на Червенокръсткото движение и международното хуманитарно
право; насърчаване на култура на толерантност към различията, ненасилие и мир;
2. социално-помощна дейност, застъпничество за правата на децата и подобряване на
благосъстоянието им и създаване на позитивни нагласи за благотворителност;
3. обучение и оказване на първа долекарска помощ;подготовка и подпомагане на населението при
бедствия, аварии и катастрофи, обучение и оказване на първа психологична помощ и
психосоциална подкрепа;
4. промотиране на здравословното хранене, здравословния начин на живот и репродуктивното
здраве, превенция на HIV/СПИН, рисковото поведение и зависимостите;
5. превенция на трафика на хора и на разпространението на най-тежки форми на детски труд;
6. сътрудничество с други младежки организации на национално и международно ниво.
ІІІ. ДОБРОВОЛЦИ, ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ
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Чл. 9. (1) Доброволец на БМЧК може да бъде всяко физическо, което изпълнява епизодично
или постоянно доброволческа дейност за организацията.
(2)
Дейността на доброволците до 14г. възраст се регламентира от правилник,
приет от ОБ на БМЧК, съгласувано с Дирекция „БМЧК”.
Чл. 10 (1) Член на БМЧК може да бъде всяко физическо лице на възраст от 14 до 35 години
включително, което приема и спазва принципите на Червения кръст, Устава на БЧК, настоящия
Статут и Етичния кодекс на БЧК/БМЧК, регистрирано е в клуб на БМЧК и плаща годишно членски
внос, не е било изключвано от БМЧК и не е поставено под запрещение.
(2) Колективен член на Български младежки Червен кръст може да бъде всяко
юридическо лице, което признава Устава на БЧК и Статута на БМЧК, действа в съответствие с
основните принципи на Червения кръст и Червения полумесец, и плаща годишно членски внос,
определен от ОБ за всеки отделен случай.
(3) Членуването е доброволно.
Чл. 11 Симпатизанти на БМЧК са онези лица (без значение от възрастта) и групи, които
извършват доброволна дейност (обучение, консултации и др.) и/или подпомагат финансово
организацията.
ІV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 12 Членството в БМЧК възниква от датата на регистрация на лицето в клуб на БМЧК,
респективно от датата на учредяване на нов клуб, по реда на настоящия Статут, като на всеки член
се издава членска карта, която се вписва в регистър. Членската карта се заверява с печат на
Областния съвет, в рамките на който членува съответния член и се подписва от Директорите на
ОблС на БЧК или от щатните служители по младежка дейност. Правилата и формата за водене на
регистъра се приемат от ОБ на БМЧК.
Чл. 13. Всеки член на БМЧК има право:
1. Да участва в събранията на съответния клуб с право на глас;
2. Да избира и да бъде избиран на всички нива в рамките на БМЧК и БЧК.
3. Да получава информация за дейностите на БМЧК;
4. Да получава съдействие от БЧК при осъществяване на червенокръстката дейност.
5. Да предлага и да бъде предлаган за награждаване с отличията на БМЧК и БЧК.
Чл. 14. Всеки член на БМЧК е длъжен:
1. Да спазва Устава на БЧК и Статута на БМЧК.
2. Да участва в дейността на БМЧК.
3. Да плаща членски внос.
4. В поведението си да не допуска действия, противоречащи на принципите на Червения
кръст и Червения полумесец.
5. Да спазва Етичния кодекс на БЧК и БМЧК
Чл. 15. (1) Членството в БМЧК се прекратява по право:
1. При оттегляне с едностранно волеизявление, констатирано в протокол от заседание на
съответния клуб, в който членува съответния член.
2.При навършване на възрастта по чл. 10, ал. 1 от настоящия Статут. Членовете, избрани на
мандатни позиции в органите на БМЧК, които са навършили възрастта по чл. 10, ал.1, запазват
членството си до изтичане на мандата. В този период те не могат да бъдат избирани в друг орган или
за нов мандат.
3. При смърт или поставяне под запрещение.
4. При невнасяне на членски внос в рамките на една календарна година.
(2) Членство в БМЧК се прекратява и с изключване:
1. Решение за изключване на член могат да вземат членовете на клуба при неизпълнение на
задълженията по настоящия Статут
2. При действия, нарушаващи етичните норми на организацията, упоменати в „Етичен кодекс
на БМЧК” – утвърден от Националния събор на БМЧК, решение за изключване може да вземе и
Оперативното бюро на БМЧК /ОБ/.
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Чл. 16. (1) Процедурата по чл.15, ал.2, т.1 започва по сигнал от щатен/и служител/и,
член/ове, доброволец/и, симпатизант/и на БЧК или на БМЧК или трето лице/а чрез изпращане на
писмен мотивиран сигнал до съответния клуб.
(2) При получаване на сигнала по ал.1 съответният клуб в срок не по-дълъг от 14
календарни дни избира от състава си тричленна комисия, която да извърши проверка, да изслуша
лицето и да направи предложение за конкретния случай в срок до 5 работни дни. Комисията съставя
протокол от своите заседания, които предоставя на вниманието на съответния клуб.
(3) Решение по постъпилия сигнал съгласно чл.16, ал. 1 се взема не по-късно от 30 работни
дни след произнасяне на комисията по чл. 16, ал. (2)
(4) Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички
членове на клуба.
(5) Изключеното лице:
1. се уведомява от координатора на съответния клуб писмено за решението по чл.15, ал.2,
т.1 в срок 3 работни дни от решението
2. има право да обжалва решението в писмен вид пред ОБ в срок от 7 работни дни от
уведомяването.
3. Решението на ОБ може да бъде обжалвано пред комисията по съответствието (КС) на
БМЧК по отношение спазване на процедурата в настоящия Статут в 7-дневен срок от получаването
му.
(6) В срок от 3 работни дни след приключване на настоящата процедура по чл.15 ал.2 т.1,
директора на съответния ОблС на БЧК, уведомява Председателя на БМЧК и Директора на дирекция
„БМЧК“ в писмен вид за резултатите от същата и предоставя копие от протокола от заседанието на
клуба, заверен с подпис и печат.
(7) Директорът на съответния ОблС на БЧК контролира спазването на процедурата;
(8) При установяване на нередност при спазване на процедурата, ОБ може да върне същата
за преразглеждане от съответния клуб в 30 дневен срок от получаването на протокола.
Чл. 17. (1) Процедурата по чл.15, ал.2, т.2 започва по сигнал от член/ове, щатен/и
служител/и, доброволец/и симпатизант/и на БЧК или на БМЧК или трето лице/а чрез изпращане на
писмен мотивиран сигнал до ОБ.
(2) При получаване на сигнала по ал.1 ОБ в срок не по-дълъг от 30 календарни дни избира
тричленна комисия, която да извърши проверка, да изслуша лицето и да направи предложение за
конкретния случай. Комисията съставя протокол от своите заседания, които предоставя на
вниманието на ОБ на БМЧК. В комисията се включват двама членове на ОБ и един представител на
Дирекция „БМЧК” към Секретариата на НС на БЧК.
(3) Решение по постъпилия сигнал съгласно чл.17, ал. 1 се взема от ОБ на БМЧК, не покъсно от 30 работни дни след произнасянето на комисията по чл. 17, ал.2.
(4) Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички
членове на ОБ.
(5) Изключеното лице се уведомява от Председателя на БМЧК писмено за решението по
чл.15, ал.2, т.2 в срок от 5 работни дни от приемането му и има право да го обжалва пред Комисията
по съответствието на БМЧК по отношение спазване на процедурата в настоящия Статут в срок от 5
работни дни.
V . ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА
КЛУБНО И ОБЛАСТНО НИВО
Чл. 18. Дейността на БМЧК се осъществява на клубен принцип, като клубовете на БМЧК се
изграждат на доброволна, равноправна основа.
Чл. 19. Клубовете на БМЧК могат да се изграждат в учебните заведения, по месторабота,
местоживеене, по интереси и други, по желание на членовете.
Чл. 20. (1) Всеки клуб определя самостоятелно своята организация на работа и ръководство,
съобразно изискванията на правилника за дейността на клуб и настоящия Статут.
(2) Клубът на БМЧК се представлява от клубен координатор, избран на събрание на
членовете на клуба. Координаторът на клуба е член на Общото събрание на клубовете.
(3) За решенията на събранието се изготвя протокол.
Чл. 21. На територията на София–град функционират териториални организации, които
реализират младежката червенокръстка дейност и способстват за по-добрата координация между
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клубовете. Дейността на БМЧК – София – град се регламентира с Правилник приет от Столичното
Общото събрание на клубовете и утвърден от Оперативното бюро на БМЧК.
Чл. 22. (1) Клуб на БМЧК се учредява от най-малко 5 лица, отговарящи на критериите на чл.
10 от настоящия Статут.
(2) На учредителното събрание на клуба присъства щатният служител, отговарящ за
младежката дейност в Областния съвет на БЧК, и областният координатор на БМЧК или зам.
областният координатор. За събранието се изготвя протокол.
(3) В Областния съвет на БЧК се съхраняват на хартиен носител и електронен носител
екземпляри от учредителните протоколи на клубовете, от протоколите по чл. 20, ал.3 от Статута,
както и актуална информация за броя, структурата и координаторите на клубовете на територията на
областта.
Чл. 23. (1) На територията на всяка област ръководен орган на БМЧК е Общото събрание на
клубовете /ОСК/.
(2) ОСК се състои от:
1. координаторите на клубовете областната организация;
2. делегати, избрани на квотен принцип, избрани от клубовете на областната организация;
(3) ОСК се събира най-малко веднъж годишно по инициатива на областния координатор,
щатния служител, отговарящ за младежката дейност, или на една трета от клубните координатори.
(4) ОСК избира областен координатор и заместник областен/и координатор/и
(5) Областният координатор представлява съответната областна младежка организация в
Областното общо събрание на БЧК.
(6) ОСК избира делегати и подгласници за Националния събор на БМЧК /НС на БМЧК/,
(7) Дейността на ОСК се регламентира в Правилник за дейността на ОСК, който се съгласува
с Дирекция „БМЧК и утвърждава от ОБ на БМЧК.
Чл. 24. (1) На територията на всяка област при необходимост се сформира Координационен
съвет, по решение на Общото събрание на клубовете.
(2) Координационният съвет се състои от областния координатор, зам. областния/те
координатор/и, координаторите на клубове, респективно на териториални организации, където ги
има, и други членове по решение на ОСК. Щатният/те служител/и, отговарящ/и за младежката
дейност участват в заседанията Координационния съвет с право на съвещателен глас.
(3) Координационният съвет е орган, който оперативно координира дейността на областната
младежка организация.
(4) Заседанията на Координационния съвет се считат за легитимни, ако присъстват поне 2/3
от членовете му. Решенията му се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(5) ОСК приема правилник за дейността на Координационния съвет, който се утвърждава от
ОБ на БМЧК.
VI. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ НА БМЧК
НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА БМЧК
Чл. 25. (1) Националният събор /НС/ е върховният орган на БМЧК.
(2)Националният събор на БМЧК се състои от 70 делегати, включващ:
1. Председателят на БМЧК, Оперативното бюро (ОБ) на БМЧК и Комисията по
съответствието (КС) на БМЧК, в рамките на техния мандат;
2. Избрани делегати от Общите събрания на клубовете, на квотен принцип.
(3) Делегатските квоти на отделните области се определят при спазване на следната
процедура:
1. Дирекция „БМЧК” представя на ОБ документите, удостоверяващи членската маса на
база годишните отчисления от членския внос по данни към 31.12. на предходната година.
2. ОБ приема делегатските квоти на отделните области въз основа на отчисленията от
членския внос и оценка на дейността на областните организации.
(4) При невъзможност на някой от делегатите, на НС присъства подгласник.
(5) Председателят на БЧК, членовете на Националния съвет на БЧК, Генералният
директор и Зам. Генералните директори на БЧК, Директорите на дирекции в Секретариата на
Националния съвет на БЧК, щатните служители от Дирекция „БМЧК” и тези, отговарящи за
младежката дейност в Секретариатите на Областните съвети на БЧК могат да участват в работата на
НС на БМЧК с право на съвещателен глас.
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(6) С право на съвещателен глас в работата на НС на БМЧК могат да участват и
поканените представители на ОблС на БЧК и Секретариатите към тях, както и други поканени
лица.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Чл. 26. Националният събор на БМЧК взема следните решения:
Изменя и допълва Статута на БМЧК;
Приема стратегическия план за дейност и развитие на БМЧК;
Приема годишен план за дейността на БМЧК за следващия период;
Избира Председател на БМЧК, членове на Оперативното бюро на БМЧК и състава на
Комисията по съответствието, за пълен или частичен мандат, сред делегатите на обществени
начала, навършили пълнолетие;
Прекратява предсрочно пълномощията на органите по предходната точка;
Приема отчета на Оперативното бюро и Комисията по съответствието за дейността на БМЧК;
Приема декларации и обръщения и взема решения по всички значими въпроси от дейността
на БМЧК, които не са от компетенциите на друг орган.
Отменя решения на другите органи на БМЧК, които противоречат на Устава на БЧК, Статута
на БМЧК или други вътрешно - организационни документи, регламентиращи дейността на
БМЧК.
Взема решения по други важни въпроси, свързани с дейността на Български младежки
Червен кръст

Чл. 27. (1) Националният събор се свиква не по-малко от веднъж годишно от Оперативното
бюро на БМЧК или по искане на една трета от делегатите, координирано с Дирекция „БМЧК”чрез
писмена покана до Областните съвети на БЧК, изпратена най-малко 30 календарни дни преди датата
на събора. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на НС и по чия
инициатива се свиква.
(2) Националният събор се счита за законен, ако присъстват поне 2/3 (две трети) от избраните
делегати, които представят протокол за избора си и заверени членски карти на БМЧК.
(3) Ако на определените дата и час на откриване на НС присъстват по-малко от две трети от
делегатите, откриването се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и
може да се проведе, ако на него присъстват поне 50 % + 1 от общия брой на делегатите. При липса
на кворум се свиква нов Национален събор по реда на предходните алинеи.
(4) Всички делегати, участващи в НС, се регистрират от Дирекция „БМЧК”, която след
откриването на всяко заседание на НС докладва за броя на регистрираните делегати.
Чл. 28. (1) Решенията на Националния събор по чл.26, т.1 и т. 6 се приемат с обикновено
мнозинство от всички делегати на събора чрез явно гласуване.
(2) Решенията по чл. 26, т. 4 се вземат с обикновено мнозинство от регистрираните делегати
чрез тайно гласуване.
(3) Всички други решения на Националния събор се приемат с обикновено мнозинство от
регистрираните делегати чрез явно гласуване.
(4) Всички решения на НС, в т.ч. и избора на органи на БМЧК, могат да бъдат обжалвани пред
органите на Българския Червен кръст съгласно Устава на БЧК.
ОПЕРАТИВНО БЮРО
Чл. 29. Между сесиите на Националния събор, БМЧК се ръководи от Оперативното бюро
(ОБ), което е негов главен изпълнителен и разпоредителен орган.
Чл. 30. (1) Оперативното бюро се състои от:
1. Председател на БМЧК;
2. Шест члена, избрани от Националния събор.
(2)На заседанията на ОБ присъства Директорът на Дирекция „БМЧК” с право на съвещателен
глас.
(3) На заседанията на ОБ присъства Председателя на КС и/или друг член на КС с право на
съвещателен глас.
(4) Председателят на БЧК, членовете на Националния съвет на БЧК, Генералният директор
на БЧК, Зам. Генералните директори на БЧК, Директорите на Дирекции в Секретариата на НС на БЧК
и щатните служители от Дирекция „БМЧК” могат да участват в работата на ОБ с право на
съвещателен глас. При покана с право на съвещателен глас участват и щатните служители,
отговарящи за младежката дейност на областно ниво, както и други лица.
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Чл. 31. (1) Оперативното бюро се събира не по-малко от шест пъти годишно. Заседанията се
свикват от Председателя или от една трета от членовете на бюрото. Директорът на Дирекция ”БМЧК”
може да прави предложение до Председателя за свикване на ОБ.
(2) Оперативното бюро разполага със следните правомощия:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Националния събор;
2. На първото си заседание избира от състава си Заместник председател, който при
необходимост ще изпълнява посоченото в чл.34, ал.4;
3. Определя годишния размер на членския внос, съгласувано с Дирекция „БМЧК“, която отправя
запитване за неговия размер към областните организации;
4. Осъществява връзка между областните координатори и подпомага тяхната дейност;
5. Отговаря за развитието на приоритетните дейности и направления на работа, съгласно
стратегическия план на БМЧК;
6. Изисква периодична информация от областните координатори за състоянието и работата на
клубовете по основните направления на дейност, под формата на месечни отчети в
определен срок и формат, приети от ОБ
7. Разглежда жалби по чл.16, ал.5, т.2;
8. Взема решение за изключване на член на БМЧК по смисъла на чл.15, ал.2, т. 2 и в
съответствие с чл. 17
9. Съдейства за разрешаване на възникнали проблеми от организационен характер;
10. Изготвя и утвърждава правилник за дейността си, Правилник за дейността на ОСК, Правилник
за дейността на Координационен съвет, Правилник за дейността на клуб и други вътрешно организационни документи;
11. Взема решения по всички въпроси, които съгласно статута не спадат в правата на друг орган.
(3) Заседанията на Оперативното бюро са легитимни, когато присъстват повече от две трети
от неговите членове. 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 на този член се удостоверява в Протокола от
председателстващия заседанието.
(4) ОБ може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за
взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
(5) Решенията на Оперативното бюро се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите,
освен по решенията по чл.31, ал.2, т.1, 2, 3, 8 и 10, когато решението се взима с мнозинство от 2/3 от
всички членове на ОБ.
(6) Оперативното бюро съставя годишен отчет за дейността си и отчет за дейността на
организацията въз основа на информацията, получена от областните координатори и щатните
служители, отговарящи за младежката дейност.
(7) Решенията на ОБ са задължителни за членовете на БМЧК.
Чл. 32. ОБ отговаря за прилагането на общата политика, Стратегията, Стратегическия план и
годишния план за дейност, приети от Националния събор.
Чл. 33. Всеки член на ОБ на БМЧК е длъжен да спазва функционалния профил на член на ОБ,
приет от Националния събор на БМЧК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БМЧК
Чл. 34. (1) Председателят на БМЧК представлява Български младежки Червен кръст.
(2) Председателят на БМЧК представлява Български младежки Червен кръст и в Общото
събрание на БЧК.
(3) Председателят на БМЧК ръководи заседанията на Оперативното бюро.
(4) Ако председателят е възпрепятстван да изпълнява функциите си, те се осъществяват от
Заместник председателя, а при обективна невъзможност на заместник председателя, от друг член на
Оперативното бюро, определен от ОБ на БМЧК. Решението се взима с мнозинство от 2/3 от
членовете на ОБ.
КОМИСИЯ ПО СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 35. (1) Комисията по съответствието (КС) се състои от Председател и двама членове.
(2) КС е постоянно действащ орган на БМЧК.
(3) Комисията по съответствието, непосредствено след сформирането си, избира от своя състав
Председател.
(4) Заседанията на КС са легитимни, ако присъстват всичките й членове.
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(5) Членовете на Националната контролна комисия на БЧК могат да участват в работата на КС с
право на съвещателен глас.
(6)КС оказва методическа подкрепа на Областните организации на БМЧК, в съответствие с
изготвения и приет от нея правилник за дейността й.
(7) КС разглежда жалби съгласно чл. 16, ал. 5, т. 3 и чл. 17, ал.5.
(8) КС контролира съответствието на решенията на органите на с Устава на БЧК, със Статута на
БМЧК, с решенията на Националния Събор и с действащите вътрешно – организационни документи.
(9) КС има право да привлича външни експерти при решаване на специфични проблеми.
(10) КС изготвя и представя пред делегатите на Националния събор годишен отчет за дейността
си.
ПОМОЩНИ И КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Чл. 36. (1) Националният съвет на координаторите (НСК) се състои от областните
координатори на БМЧК или излъчен техен заместник, Оперативното бюро и Комисията по
съответствието на БМЧК.
(2) Щатните служители, отговарящи за младежката дейност и служителите в Дирекция „БМЧК”
участват в НСК с право на съвещателен глас.
(3 НСК е помощен орган на Националния събор на БМЧК.
(4) НСК се събира всяка годината, не по-късно от 30 календарни дни преди провеждането на
Националния събор на БМЧК.
(5) НСК се счита за законен, ако присъстват повече от 2/3 от членовете му. Решенията му се
вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 37. Към БМЧК може да се сформира помощен орган „Обществен съвет”, съставен от
специалисти - експерти, занимаващи се с проблемите на младежта. Съветът има работен характер и
помощни функции.
Чл. 38. ОБ на БМЧК, Дирекция „БМЧК“ по преценка и при необходимост, привличат
специалисти-консултанти по специфични проблеми, изискващи компетентна помощ, както и
формират консултативни и организационни екипи от доброволци, членове и симпатизанти на
организацията.
МАНДАТ НА ОРГАНИТЕ НА БМЧК
Чл. 39. Областните и заместник-областните координатори имат двегодишен мандат.
Чл. 40. ОБ и КС на БМЧК имат двегодишен мандат.
Чл. 41. Представителите от страна на БМЧК в областните общи събрания на БЧК и в Общото
събрание на БЧК имат двегодишен мандат.
Чл. 42. При предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на БМЧК, член на
ОБ или Председателя или член на КС, Националният събор избира измежду делегатите си
председател на БМЧК, член на ОБ или член/ове на КС с частичен мандат за срок до следващия
отчетно-изборен събор.
VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ
Чл. 43. (1) Към Секретариата на Националния съвет на БЧК функционира Дирекция „БМЧК”,
която подпомага и координира дейността на БМЧК и се ръководи от Директор. Дирекция „БМЧК“ има
административно – изпълнителни функции и извършва организационно - оперативна дейност,
насочена към прилагане и изпълнение на актуалната стратегия и целите на младежката политика на
организацията на национално ниво.
(2) Директорът на Дирекция “БМЧК” подпомага прилагането на общата политика и отговаря за
изготвянето на Стратегията за развитие на БМЧК и годишния план.
(3) Директорът на Дирекция “БМЧК” изготвя бюджета на БМЧК и го представя на ОБ на БМЧК,
за сведение.
Чл. 44. (1) Към Секретариатите на Областните съвети на БЧК работят щатни служители,
отговарящи за младежката дейност, които извършват организационно-оперативна дейност, насочена
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към прилагане и изпълнение на актуалната стратегия и целите на младежката политика на
организацията на областно ниво.
(2)Правата и задълженията на щатните служители, отговарящи за младежката дейност, както
и изискванията за заемане на длъжността, се определят в длъжностните им характеристики, които се
съгласуват с Директора на Дирекция „БМЧК” и утвърждават от съответния им работодател.
VIII . СРЕДСТВА И ОТЧЕТ НА БМЧК
Чл. 45. БМЧК набира своите средства от:
1. Отчисления от бюджета на БЧК;
2. Целеви средства и дарения;
3. Приходи от благотворителни инициативи
4. Фондонабиране;
5. Членски внос.
6. Програми и проекти
7. Други
Чл. 46. Приходите от членски внос се отчитат 100% в счетоводството на съответния Областен
съвет на БЧК, който предава на съответния клуб, 80% от събрания членски внос, оставащи на негово
разпореждане и отчислява останалите 20% към Секретариата на НС на БЧК за младежка
червенокръстка дейност.
Чл. 47. Средствата, с които клубът разполага, се използват по решение на членовете на
клуба, съгласно Правилника за дейността на клуб, приет от ОБ, в съответствие с действащото в
Република България законодателство и принципите на Червения кръст.
Чл. 48. Контролът за разходването на средствата се осъществява от Националната
контролна комисия на БЧК.
Чл. 49. БМЧК ползва определените му за младежка дейност технически средства и
помещения на БЧК.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Настоящият Статут се утвърждава от Общото събрание на БЧК и влиза в сила от датата
на утвърждаването му.
§ 2 Настоящият Статут е приет на приет на 3.10.1992 г. изменен на 3.10.1993 г. и допълнен на
27.10.1994 г., 30.10.1996 г. и 19.10.2000 г., изменен и допълнен на 14.03.2002 г., 23.03.2003 г.,
14.03.2004 г., 24.03.2006 г., 24.03.2007 г. , 21.03.2008 г. и 26.03.2016 г.

8

