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УСТАВ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КАТОЛИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ 
 
 

І. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, 
ПРИНЦИПИ 

Чл.1 Националната католическа федерация КАРИТАС БЪЛГАРИЯ , наричана за 
по-кратко КАРИТАС БЪЛГАРИЯ е юридическо лице с нестопанска цел- 
сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. Съз-
дава се за неопределен срок. 

Чл.2 Седалището на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ е в гр. София, с адрес на управление 
– район Оборище, ул. “Оборище” № 9, партер, ап. 2. 

Чл.3 КАРИТАС БЪЛГАРИЯ приема и споделя целите си с Международната ка-
толическа конфедерация КАРИТАС ИНТЕРНАЦИОНАЛИС. 

Чл. 4 КАРИТАС БЪЛГАРИЯ е благотворителна, неполитическа, независима 
обществена организация към Католическата църква и развива своята 
дейност в страната и чужбина. 

Чл.5 КАРИТАС БЪЛГАРИЯ има за цел: 
1. Да координира дейността на организациите членки на КАРИТАС 

БЪЛГАРИЯ . 
2. Чрез своите членове да подпомага духовно и материално хора, нуждае-

щи се от помощ при природни бедствия и войни, болни и социално сла-
би- старци, сираци, бездомни, безработни, изоставени лица и други. 

3. Чрез своите членове да полага усилия за нравствено и духовно развитие 
на своите съмишленици, симпатизанти и последователи, да защитава 
техните човешки права. 

4. Да съдейства на Католическата църква в усилията й да подпомага нуж-
даещите се, тяхната социална интеграция и личностната им реализация. 

5. Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите 
добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие. 

6. Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство 
в обществото. 

Чл.6  Тези цели се постигат чрез следните средства: 
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ  координира и подпомага членовете си за: 
1. Доставяне на хуманитарна помощ при нужда. 
2. Създаване на центрове за медицинско обслужване на социално слаби, 

изоставени, сираци, бездомни и други. 
3. Създаване на система за  патронаж по домовете с медицинско обслужва-

не и храна за болни, социално слаби и изоставени. 
4. Създаване на приюти за бездомни с предоставяне на храна и медицинско 

обслужване с регламентиран престой. 
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5. Създаване на места за отдих и профилактика на социално слаби, сираци, 
изоставени деца с физически и психически увреждания. 

6. Създаване на информационна система за проучване на социалните нуж-
ди на населението. 

7. Развиване на конкретни социални програми и проекти на национално 
ниво за подпомагане на населението в съответствие с нуждите на опре-
делени социални групи. 

Чл.7 Националната католическа федерация КАРИТАС БЪЛГАРИЯ се основава и 
ръководи от принципите на: 
1. Състрадание, милосърдие и благотворителност. 
2. Подпомагане на всички нуждаещи се без оглед на раса, народност, пол, 

политически възгледи и вероизповедания. 
3. Сътрудничество с други хуманитарни и благотворителни организации, 

признати от законите на Република България. 

ІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл.8 Член на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ може да бъде всяка католическа организа-
ция, регистрирана като юридическо лице, която приема устава на КАРИТАС 
БЪЛГАРИЯ. 

Чл.9 Нови членове се приемат след представяне на писмена молба до Общото 
събрание /Националната конференция/. В молбата се декларира съгласие с 
Устава на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ.  

Чл.10 Решението за приемане на организацията кандидат се взима с мнозинство 
2/3 от всички членове. 

Чл.11 Членовете на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ имат следните права и задължения: 
1. Да участват в управлението на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ, в това число да 

предлагат кандидатури за членове и на другите органи на КАРИТАС 
БЪЛГАРИЯ. 

2. Да участват активно, за осъществяване целите и задачите на КАРИТАС 
БЪЛГАРИЯ, като спазват Устава и реализират решенията на Общото 
събрание /Националната конференция/. 

3. Да участват във формирането на бюджета на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ и 
разпределянето на средствата /материални и финансови/, които следва да 
се използват съобразно предвиденото в бюджета за съответната година. 

4. Да плащат членски внос. 
5. Да бъдат информирани за дейността на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

Чл.12 Членството в КАРИТАС БЪЛГАРИЯ се прекратява с прекратяването на ор-
ганизацията като юридическо лице или след: 
1. Писмено подадено три-месечно предизвестие чрез Управителния съвет 

до Общото събрание /Националната Конференция/ за прекратяване на 
членството в КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

2. При извършване на дейност, която противоречи на Устава или подронва 
авторитета на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
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ІІІ. ОРГАНИ НА КАРИТАС БЪЛГАРИЯ 

Чл.13  Органи на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ са: 
1. Общото събрание /Националната конференция/ 
2. Управителен съвет 
3. Председател /Президент/ 
4. Генерален секретариат 

Чл.14 Върховен орган на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ е Общото събрание 
/Националната конференция/ на членовете й. 

Чл.15 В Общото събрание /Националната конференция/ на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ 
участват всички организации членки. 

Чл.16 Общото събрание /Националната конференция/ се свиква от Управителния 
съвет не по-късно от края на месец май всяка година или по искане на една 
трета от членовете на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. Писмена покана се изпраща 
по пощата, електронната поща или факс до всеки член, най-малко един ме-
сец преди насрочения ден. В поканата се посочва дневния ред, датата, часа и 
мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква. 

Чл.17. Общото събрание /Националната конференция/ се счита за законна, ако при-
състват 2/3 от всички членове. При липса на кворум конференцията се отла-
га с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се 
проведе колкото и организации членки да се явят, но не по-малко от поло-
вината от членовете й. 

Чл.18 Решенията се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите членове, 
като всеки има право на един глас. За промени в Устава, избиране на Пред-
седател /Президент/, прекратяване на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ или сливане с 
друга, приемане на нови членове и прекратяване на членството, е необходи-
мо мнозинство от 2/3 от всички признати организации членки. Гласуването 
е явно, освен ако Общото събрание /Националната конференция/ не реши 
друго. 

Чл.19 Правомощия на Общото събрание /Националната конференция/: 
1. Приема Устава на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ, прави изменения и допълне-

ния към него и приема други вътрешни актове на КАРИТАС 
БЪЛГАРИЯ. 

2. Определя основните насоки на дейността на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ.  
3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност 

и един път годишно приема и одобрява доклада за тази дейност. 
4. Гласува реда и правилата за безвъзмездно разходване на имуществото на 

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ, както и подбора на лицата и начина на тяхното 
подпомагане. 

5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя 
/Президента/ на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. Определя техните конкретни 
правомощия, доколкото не са уредени в този Устав. 

6. Приема отчетния доклад на Управителния съвет. 
7. Приема бюджета на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
8. Приема нови членове и прекратява членство след мотивирано предложе-

ние от Управителния съвет. 
9. Взима решения за определяне на членския внос. 
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10. Разпорежда се с недвижимото имущество на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
11. Взима решение за преобразуване и прекратяване на КАРИТАС 

БЪЛГАРИЯ. 
12. Взима решения за разпределяне на имуществото, останало след удовлет-

воряване на кредиторите при ликвидация. 
Чл.20. Управителният съвет се избира за срок от 3 години и се състои от трима ду-

ши – Председател /Президент/  и членове.  
Чл.21. Управителния съвет провежда заседания поне 3 пъти годишно. Той може да 

се свика на извънредно заседание от всеки негов член. 
Чл.22. Правомощия на Управителния съвет: 

1. Осъществява цялостната дейност на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ по въпроси, 
които не са от изключителната компетентност на Общото събрание 
/Националната конференция/. 

2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание 
/Националната конференция/. 

3. Определя Генералния секретар, формата и размера на възнаграждението 
му. 

4. Управлява имуществото на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ и се разпорежда с 
движимото имущество на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

5. Координира взаимоотношенията между организациите-членки на 
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

6. Подготвя и внася в Общото събрание /Националната конференция/ про-
ектобюджет на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ и осъществява текущ контрол 
върху изпълнението му, като избира и осигурява извършването на про-
верка от лицензиран експерт-счетоводител . 

7. Осъществява разпределението на паричните и материални помощи, 
предназначени за КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

8. В случай на отсъствие на Председателя /Президента/ или временна не-
възможност да изпълнява функциите си, Управителният съвет оправо-
мощава един от членовете си с представителните функции на Председа-
теля /Президента/ за всеки конкретен случай. 

9. Да подготвя и внася мотивирано предложение пред Общото събрание 
/Националната конференция/ за извършване на стопанска дейност. 

10. Да подготвя и внася в Общото събрание /Националната конференция/  
правила за реда за извършване на общественополезна дейност. 

11. Да подготвя и представя в Общото събрание /Националната конферен-
ция/ за приемане и одобрение доклад за общественополезната дейност 
веднъж годишно. 

12. Подготвя и внася в Общото събрание /Националната конференция/ отчет 
за дейността на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

13. Определя адреса на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ или промени в него. 
14. Извършва ликвидация при прекратяване на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

 
Чл.23. Решенията на Управителния съвет се взимат с обикновено мнозинство. 
Чл.24. Председателят /Президентът/ на Управителния съвет на КАРИТАС 

БЪЛГАРИЯ се избира за срок от 3 години. 
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Чл.25. Правомощия на Председателя /Президента/: 
1. Представлява КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
2. Осъществява връзки с други организации, институции и лица в страната 

и в чужбина, с оглед постигане целите на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
3. Председателствува заседанията на  Общото събрание /Националната 

конференция/ и Управителния съвет на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
4. Насрочва и ръководи заседанията на Управителния съвет. 
5. Назначава генералния секретар на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

Чл.26. Ежедневните дейности на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ се изпълняват от генерал-
ния секретариат под ръководството на генералния секретар.  

Чл.27. Правомощия на Генералния секретар: 
1. Изпълнява решенията на Управителния съвет и се отчита пред него. 
2. Разпределя и организира изпълнението на текущите задачи и контролира 

тяхното изпълнение. 
3. Организира заседанията на Общото събрание /Националната конферен-

ция/ и Управителния съвет и участва във работата на Управителния съ-
вет с правото на съвещателен глас. 

4. Отговаря за счетоводната отчетност на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 
5. Изготвя годишния финансов отчет на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ, като съ-

действа на експерт-счетоводителя за извършването на финансова про-
верка на дейността. 

6. Прави предложения пред Управителния съвет за извършване на стопанс-
ка дейност. 

7. Представя данни на Управителния съвет за осъществяването на общест-
венополезната дейност, във връзка с изготвянето на годишния доклад по 
чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ. 

8. Сключва трудови и други договори с определени от него лица, с правата 
да сформира генерален секретариат и екипи за оперативна работа в 
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

9. Изготвя и внася в Управителния съвет проектобюджет за дейността на 
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ. 

10. Изисква годишна информация от организациите членки за дейността и 
финансовото им състояние. 

11. Разпорежда се с движимото имущество на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ до 
определен от Управителния съвет размер, с правото да преупълномоща-
ва трети лица с тези си права. 

ІV. ИМУЩЕСТВО НА КАРИТАС БЪЛГАРИЯ 

Чл.28. Имуществото на КАРИТАС  БЪЛГАРИЯ служи за постигане на нейните це-
ли и не може да бъде използвано за осъществяването на други цели, които 
противоречат на този Устав, Конституцията и законите в Република Бълга-
рия.   

Чл.29. Средствата на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ се набират от : субсидии, дарения, 
завещания, помощи от държавни и други организации, както и от физически 
и юридически лица в страната и от чужбина.  
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Чл.30. Общото събрание /Националната конференция/ взима решения с мнозинство 
от 2/3 от всички членове относно безвъзмездното разходване на имущество-
то съгласно чл.41, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
както и за разпореждане с недвижимото имущество на КАРИТАС 
БЪЛГАРИЯ.  

Чл.31. Разпореждането с движимо имущество се осъществява по решение на Упра-
вителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от членовете, като до определен 
размер, Управителния съвет може да гласува на Генералния секретар да се 
разпорежда с движимото имущество еднолично.  

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА КАРИТАС БЪЛГАРИЯ 

Чл. 32. КАРИТАС БЪЛГАРИЯ се прекратява: 
1. С решение на Общото събрание /Националната конференция/; 
2. В останалите, предвидени от ЗЮЛНЦ случаи 

Чл. 33. При прекратяване на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ се извършва ликвидация от 
Управителния съвет. 

Чл. 34. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ от наличните парични средства, а ако това е не-
възможно- чрез осребряване първо на движимото,  а след това на недви-
жимото имущество на сдружението. 

Чл. 35. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на : 
1. лицата, били в състава на органите му и служителите му; 
2. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение; 
3. съпрузите на лицата по т. 1-2; 
4. роднините на лицата по т. 1-2 по права линия – без ограничение, по съ-

ребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен 
включително; 

5. юридическите лица, в които лицата по т. 1-4 са управители или могат да 
наложат или възпрепятстват вземането на решения.  

Чл.36. Общото събрание /Националната конференция/ взима решение и за предос-
тавянето на имуществото на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ, което остава след 
удовлетворяването на кредиторите при прекратяването му на  юридическото 
лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна 
дейност със същата или близка нестопанска цел. 
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Приет на 30 ноември 2001 г., 
 изменян на 15 май 2008г. 

    VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. КАРИТАС БЪЛГАРИЯ притежава свой печат - международен знак на между-
народната католическа организация Каритас Интернационалис. 

2. Организациите членки следва да приведат в съответствие с този Устав разпо-
редбите на своите устави, доколкото му противоречат. 

 
 
Измененията в този Устав са приети на заседание на Националната конференция на 
КАРИТАС БЪЛГАРИЯ,  което се състоя на 15 май 2008 г. в седалището му в гр. 
София. 
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