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ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА  

БЪЛГАРСКА ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ 

  

 Този Правилник урежда дейността на регионалните структури на Сдружение 

„Българска военнополицейска асоциация”, съкратено РС на БВПА. Той е разработен 

на базата на чл. 20 от Устава на БВПА и Решение на  Управителния съвет на БВПА на 

29.09.2014 г.  

Чл. 1. Регионалните структури на БВПА се създават по териториален признак с 

центрове: София, Пловдив, Варна, Сливен, Плевен, Враца, Хасково, Благоевград, 

Русе, Шумен, Стара Загора, Карлово и Бургас с решение на УС при наличието на не 

по-малко от 5 (пет) члена, по териториален признак, като в един регион място може 

да се изгражда само една РС на БВПА. Тяхното наименование е например РС на 

БВПА–София.  

Чл. 2. РС на БВПА се закриват с решение на УС. 

Чл. 3. Решенията на УС по чл. 1 и чл. 2 се утвърждават на общо събрание на 

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация”.  

Чл. 4. РС на БВПА организират дейността си на базата на Устава на БВПА. 

Чл. 5. Ръководни органи на РС на БВПА. 

1. Ръководителят на РС на БВПА се назначава и освобождава от УС на БВПА и 

се нарича Регионален координатор.  

2. По решение на Регионалния координатор на РС на БВПА, същият може да 

назначи заместник и касиер, които да го подпомагат при осъществяване на неговите 

функции.  

3. Заместникът на Регионалния координатор изпълнява задълженията на 

председателя при негово отсъствие. 

4. При невъзможност да изпълнява задълженията си Регионалният координатор 

на РС на БВПА уведомява УС. 

Чл. 6. Правомощия на Регионалния координатор на РС на БВПА: 

1. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния 

съвет . 

2. Ръководи дейността на регионалната структура съгласно Устава и 

Правилника за дейността на РС на БВПА. 

3. Разработва, предлага и представя за утвърждаване на Управителния съвет 

програми и планове за дейността на регионалната структура, както и за 

организирането и провеждането на дейности от регионален мащаб. 

4. Изготвя и внася за одобрение в Управителния съвет отчети за дейността си и 

финансов отчет един път годишно и при необходимост. 

5. Представя за одобрение и приемане от Управителния съвет молбите на 

кандидатите за членство в сдружение „Българска военнополицейска асоциация”, 

както и мотивирани предложения за изключване на членове. 
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 6. Регионалните координатори на РС на БВПА имат право да участват в 

заседанията на УС на БВПА с право на съвещателен глас. 

 Чл. 7. Средства на РС на БВПА: 

1. Средствата на регионалните структури се образуват от членски внос и 

дарения. 

2. За правилното отчитане на получените и разходвани средства в РС на БВПА 

се завеждат касови книги, които се водят от Регионалния координатор или назначен 

от него касиер.  

3. Събраният членски внос и средства от дарения се разпределят както следва: 

а) средствата от членски внос – 70 % от средствата остават в касата на РС на 

БВПА, а 30 % се превеждат в касата на Сдружението до един месец от постъпването 

им; 

б) даренията от физически и юридически се разпределят по същия начин – 70 % 

към 30 %, като договорите за дарения се сключват от името на Председателя на 

Сдружение БВПА.  

4. За провеждане на регионални мероприятия, при необходимост, РС на БВПА 

могат да получават целеви средства, отпуснати от касата на Сдружение БВПА по 

решение на УС. 

5. Всички останали придобивки, като имущество, пари и други се съгласуват с 

УС на БВПА, преди получаването им.  

  

 

 Правилникът е приет на Заседание № 3/15.10.2014 г. на УС на БВПА и 

влиза в сила незабавно.  


