У С Т А В
СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА
АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН В
БЪЛГАРИЯ
Раздел І
ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ И ТЕРИТОРИЯ
Чл. 1. Името на организацията е СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА
АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН (наричан за краткост в текста Съюз).
Чл. 2. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на ОЦС
от 23.04.2015 г.) Седалището на Съюза е в гр. София, п.к. 1202, община
Столична, ул. “Цветан Минков” № 11.
Чл. 3. /1/ Административната и религиозната дейност на Съюза обхваща
цялата територия на Република България.
/2/ (изм. - Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) С оглед подобряване
координацията между местните поделения, България териториално се разделя
на три области: Северна област, Южна област и Западна област. Същите нямат
статут на обособени юридически лица и се намират под прякото ръководство на
Съюзния съвет.
/3/ Местните поделения (църкви) не са юридически лица и нямат
право да сключват каквито и да е сделки, които да задължават Съюза. Тяхното
ръководство представлява организацията пред местните власти само по
оперативни въпроси.

Раздел ІІ
ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Чл. 4. Съюзът изповядва и популяризира вероучението на световната
Църква на адвентистите от седмия ден. То е изградено от доктрини, основани
на Библията.
Чл. 5. Главната цел на Съюза е проповядването на Вечното евангелие
(благата вест на Новия завет), което Исус Христос е оставил на Своите
последователи.
Чл. 6. Съюзът осъществява следните основни цели:
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- Да укрепва и развива религиозния живот в съставляващите го
църкви и да прогласява радостната вест за Исус Христос
чрез евангелизаторска активност извън тях.
- Да придобива и стопанисва имоти на Църквата на
адвентистите от седмия ден, като молитвени домове,
приюти, центрове за обучение на проповедници и други
имоти, чието предназначение съответства на целите и
задачите на Съюза.
- Да проповядва и утвърждава християнските морални и
нравствени ценности и норми.
- Да развива благотворителна дейност в полза на обществото.
- Да популяризира горните цели чрез издателска дейност, чрез
радио и телевизионни програми и чрез други
комуникационни средства и носители.

Раздел ІІІ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СТРУКТУРА
Чл. 7. Съюзът поддържа канонически връзки с Генералната конференция
на адвентистите от седмия ден. Всички принципи, правила и методи на Съюза са
в съгласие с принципите, правилата и методите на Генералната конференция на
адвентистите от седмия ден. Съюзът се ръководи от духовните и нравствените
цели на световната Църква на адвентистите в рамките на приетите от
Генералната конференция учения, основани на Библията.
Чл. 8. Съюзът зачита и другите религиозни общности в България и
поддържа връзки с тях, като съблюдава основните принципи на Адвентната
църква.
Чл. 9. Съюзът на църквите на адвентистите от седмия ден представлява
обединение на всички местни църкви, съществуващи и действащи на
територията на Република България.

Раздел ІV
УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА
Чл. 10. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г.) Органи на управление и
ръководство на Съюза са:
- Общият църковен събор
- Съюзният съвет (централното ръководство на църквата)
- Председателят на Съюза
Чл. 11. /1/ Общият църковен събор е висш орган на Съюза. Неговите
решения са задължителни за всички структури и членове.
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/2/ (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Съборът се състои от:
- Делегати, избрани от всяка местна църква, която е редовно
организирана и приета с решение на Общия църковен събор.
Броят на делегатите, които всяка местна църква следва да
избере, се определя с решение на Съюзния съвет в
зависимост от числеността на членския й състав, следвайки
правилото: на всеки 100 членове по един делегат. При
определяне на броя на делегатите Съюзният съвет взема
предвид данните от редовния доклад за числеността на
състава към края на тримесечието, което изтича шест месеца
преди датата на Общия църковен събор.
- Делегати по право са членовете на Съюзния съвет и всички
действащи пастори и проповедници. Числеността на
делегатите по право не влияе на квотите за избор на
делегати от местните църкви, към които принадлежат.
- Членовете на Съвета на Генералната конференция или на
Съвета на Дивизията, когато присъстват на Събора, ако
техният брой не надвишава 10% от общия брой на
делегатите.
- Съюзният съвет може да покани пенсионирани пастори и
други лица само като наблюдатели.
Чл. 12. /1/ (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на
ОЦС от 23.04.2015 г.) Удостоверяване правото на делегат се прави на базата на
делегатско писмо, подготвено по образец, одобрен от Съюзния съвет, издадено
от местната църква и подписано от пастора, който отговаря за тази църква.
Делегатите от Съвета на Генералната конференция или Съвета на Дивизията
представят писма от съответния орган.
/2/ При регистрацията делегатите получават делегатска карта и
дневния ред на Събора.
Чл. 13. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г.) Съюзът провежда
редовен Събор на всеки 5 (пет) години, като датата на провеждането му се
определя от Съюзния съвет най-малко 4 месеца предварително. Съюзният съвет
уведомява местните църкви за избраната дата на Събора с окръжно писмо, с
което се стартира и процедурата по избор на делегати за Общоцърковния събор,
която се провежда в срок от три месеца.
Чл. 14. Съюзният съвет свиква Извънреден събор в следните случаи:
- Когато важни причини налагат това. Решението за това се
взема с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от присъстващите
членове, като необходимият кворум за вземане на горното
решение е също 3/4 (три четвърти) от всички членове на
Съюзния съвет.
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-

Когато това бъде решено от делегатите на един редовен
Събор.
Когато бъде предложено от Съвета на Дивизията или Съвета
на Генералната конференция.
Когато бъде предложено от минимум 1/2 (една втора) от
общия брой църкви.

Чл. 15. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Извънредният събор се
обявява най-малко един месец предварително в църковния печатен орган или с
окръжно писмо.
Чл. 16. Съборът се счита за редовен, когато са регистрирани и присъстват
най-малко 2/3 (две трети) от делегатите, а решенията му имат правна сила,
когато са приети с обикновено мнозинство и са протоколирани.
Чл. 17. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Съборът изслушва и
одобрява докладите на Председателя, Секретаря и Финансовия директор на
Съюза.
Чл. 18. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на ОЦС
от 23.04.2015 г.) Съборът има следните правомощия:
- да избира Председател, Секретар, Финансов директор,
ръководителите на отдели и институции, както и
председателите на областите;
- да издава пълномощни и акредитивни писма в съответствие с
Чл. 22;
- да приема и изменя Устава;
- да решава въпроси за организирането или закриването на
местни църкви (включително и да одобрява такива решения
на Съюзния съвет, приети по изключение, ако важни
причини налагат това);
- да приема основните насоки и планове за развитието на
Съюза;
- да отменя неправилни решения на Съюзния съвет.
Процедурата за отмяната на решения включва:
1. До два месеца преди започването на събора делегатът,
който иска да има отмяна на решения, трябва да представи
на Съюза в писмен вид своето искане, като изложи
основанията си за това.
2. До две седмици преди започването на Събора всеки
делегат трябва да получи искането, придружено със
съответните обяснения от страна на Съюзния съвет.
3. След отчета на Съюзното ръководство и приемането на
неговите доклади трябва да бъде внесена точка за
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приемане или отхвърляне на молбата за отмяна на
решения.
Чл. 19. За провеждане на своята работа Съборът избира следните
комисии: Подготвителна комисия, Избирателна комисия, Акредитивна комисия,
Планова комисия и Комисия по устава (в случай че се иска неговото изменение).
Всяка комисия се оглавява от представител на Дивизията или ГК.
Чл. 20. /1/ (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.)
Подготвителната комисия се състои от 21 човека – по 7 души от всяка област, от
които 3 пастори или проповедници и 4 миряни. В подготвителната комисия не
могат да участват членове на действащия Съюзен съвет.
/2/ (нов – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) В деня на откриването
на Събора се провеждат отделни събрания на делегатите от всяка област, под
ръководството на представител на Съюзният съвет, на които чрез гласуване се
определя предложение за попълване на квотата на областта в Подготвителната
комисия. Предложението се представя за одобрение на Събора. Председател на
Подготвителната комисия е Председателят на Дивизията или негов
представител.
/3/ (нов – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Дейност.
Подготвителната комисия предлага на Събора членовете на останалите комисии.
Чл. 21. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Избирателната комисия
се състои от 15 делегати и се председателства от Председателя на Дивизията или
негов представител. Всички членове на комисията се избират от делегатското
събрание по предложение на Подготвителната комисия, като се спазва
принципът: по двама пастори или проповедници и трима миряни от всяка
област. В комисията не могат да бъдат избирани членове на действащия Съюзен
съвет и действащи секретари и ръководители на отдели и институции на Съюза.
Чл. 22. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на ОЦС
от 23.04.2015 г.) Акредитивната комисия се състои от 7 ръкоположени
проповедници и се председателства от председателя на Дивизията или негов
представител. Нейната задача е да акредитира пасторите и проповедниците за
периода до следващия Събор, както и да предложи проповедници за
ръкополагане. Тя разглежда предложенията за организиране на групите в
църкви или църквите в групи.
Чл. 23. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на ОЦС
от 23.04.2015 г.) Комисията по устава се състои от най-малко 5 членове. Тя
подготвя и представя проекти за съставяне, изменение или допълнение на
Устава, както и проект за правила за евентуалното прекратяване на Съюза и/или
обявяването му в ликвидация. По право в нея влизат представител от Дивизията
и представител на Съюзния съвет. Тя функционира до следващия събор.
Чл. 24. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г.) Плановата комисия се
състои от 5-има членове – проповедници и миряни. По право в нея влизат
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представител от Дивизията и представител на Съюзния съвет. Тя функционира
до следващия събор.

Раздел V
СЪЮЗЕН СЪВЕТ
Чл. 25. /1/ Съюзният съвет е постоянно действащ изпълнителен орган на
Съюза, състоящ се от проповедници и миряни.
/2/ (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Съборът определя
броя (между 13 и 17 членове) и избира членовете му, техните длъжности и
ресори на дейност.
Чл. 26. /1/ Съюзният съвет направлява работата на църквите и носи
административна отговорност за Съюза до избора на нов Съюзен съвет.
/2/ (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на
ОЦС от 23.04.2015 г.) Съюзният съвет има следните правомощия:
- да взема решения и дава указания по текущи въпроси;
- да назначава служители;
- да налага при особени провинения дисциплинарни
мерки съгласно църковния наръчник;
- да привежда в изпълнение директивите решенията и
указанията на Събора;
- да взема решения за разпореждане с имотите на Съюза;
- да взема решения за създаване на търговски дружества и
други юридически лица във връзка с имущество на
Съюза;
- да следи за текущото финансово състояние на Съюза;
- други въпроси, които не са от изключителната
компетенция на Събора;
- при смърт или друга трайна невъзможност на
Председателя, Секретаря, Финансовия директор или на
член на Съюзния съвет да изпълнява задълженията си
Съюзният съвет може да избере временно изпълняващ
съответната длъжност до провеждането на следващия
Събор. Същата процедура се прилага и за всички
избрани от Събора секретари на отдели и директори на
институции, които не са членове на Съюзния съвет.
/3/ Решенията на Съюзния съвет, влизащи в кръга на неговите
правомощия, са задължителни за местните поделения на Съюза.
Чл. 27. /1/ Съюзният съвет встъпва в длъжност в деня на избирането му,
от който ден и старият Съюзен съвет се освобождава от длъжност.
6
УСТАВ НА СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОЦС ОТ
29.04.2005 Г. И ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОЦС ОТ 22.04.2010 Г. И РЕШЕНИЕ НА ОЦС ОТ 23.04.2015 Г.

/2/ Съюзният съвет се свиква на редовни заседания от
Председателя на Съюза, което става обикновено един път на три месеца, но при
нужда Председателят може да свиква и извънредни заседания. Заседанията му
са редовни, когато на тях присъстват най-малко 1/2 (една втора) от членовете на
СС, а решенията му имат сила, когато са приети с обикновено мнозинство и са
протоколирани.
/3/ Заседанията на Съюзния съвет се ръководят от Председателя на
Съюза или от упълномощено от него лице.
Чл. 28. /1/ Председателят на Съюза се грижи за доброто управление на
църковните дела и текущите проблеми на Съюза, както и за изпълнението на
решенията и указанията на Съюзния съвет.
/2/ Председателят представлява Съюза в международните
отношения на същия, както и пред другите официално регистрирани религиозни
общности в Република България. При продължително отсъствие и/или
заболяване Съюзът се представлява от упълномощено за това лице, а при липса
на упълномощаване - от Секретаря на Съюза.
/3/ За Председател може да бъде избран само ръкоположен
проповедник.
Чл. 29. Секретарят на Съюза трябва да бъде ръкоположен проповедник.
Той води протоколите от заседанията на Съюзния съвет и преподписва
протоколите на съборите, получава и обработва статистическите доклади и ги
предава по принадлежност, организира и извършва текущата административна и
делова работа на Съюза.
Чл. 30. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Финансовият директор
планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната
финансово-счетоводна дейност на Съюза и всички дълготрайни материални
активи. Управлява и следи за движението на паричните потоци. Дава
информация и справки за финансовото състояние на Съюза в определен формат,
съгласно действащото законодателство. Подписва и изготвя годишния финансов
отчет на Съюза. Финансовият директор има право да ревизира финансовостопанската дейност на местните подразделения, както и да дава указания за
правилното и редовно водене на счетоводната отчетност, в съответствие с
нормативните изисквания.
Чл. 31. (нов – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Областните председатели
провеждат работната политика на Съюза в съответната област с пасторите и
местните църкви, като техните функции се регламентират от Съюзния съвет.
Чл. 32. Секретарите на отдели ръководят ресорни дейности на Съюза, ако
тези дейности са обособени в отдели.
Чл. 33. (изм. - Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Пасторите и
проповедниците са служебни лица, назначавани при условията, предвидени в
каноничните документи на вероизповеданието. Пасторите се акредитират от
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Събора, а проповедниците се назначават от Председателя на Съюза след
решение на Съюзния съвет. По времето на своя мандат Съюзният съвет с
решение може да ръкоположи проповедници за пастори.
Чл. 34. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) При отсъствие на
Председателя същият се замества във всичките му права от Секретаря, а при
отсъствие на Секретаря – от Финансовия директор. Когато отсъстват Секретарят
и Финансовият директор, техните заместници се определят за всеки отделен
случай със заповед на Председателя на Съюза.
Чл. 35. /1/ Председателят и Секретарят представляват Съюза заедно и
поотделно в отношенията му с държавата и останалите юридически и физически
лица, като сключват, изменят и прекратяват всякакви сделки, обслужващи
дейността на Съюза, но без такива по разпореждане с недвижими имоти на
Съюза, за които е необходимо изрично решение на Съюзния съвет.
/2/ (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Председателят и
Секретарят сключват и подписват от името на Съюза и в изпълнение на
решенията на Съюзния съвет трудови и граждански договори, определят
структурата и бройката на необходимия персонал, като във връзка с това
утвърждават и изменят щатното разписание.
/3/ Председателят и Секретарят заедно и поотделно също така
представляват Съюза по дела и преписки, заведени от и срещу него, негови
поделения (църкви) и/или Генералната конференция.
/4/ (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г.) Действията на
Председателя и Секретаря подлежат на текущ контрол от страна на Съюзния
съвет, като същият следва да се осъществи в рамките до приключването на
съответната година. При констатирани нередности Съюзният съвет дава
съответните указания и може да поиска прекратяването или развалянето на
дадена сделка по предвидения от закона или договора ред.

Раздел VІ
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЧЛЕНСТВО НА
ЦЪРКВИТЕ В СЪЮЗА
Чл. 36. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Структурата на Съюза
се изгражда като обединение на местни църкви.
Чл. 37. /1/ Членове на Съюза са тези местни църкви, които са редовно
организирани и са приети с решение на Общия църковен събор.
/2/ Членството на една църква може да се прекрати поради
намаляване броя на членовете й или поради отстъпление от основните принципи
на християнския и църковния живот, но винаги само с решение на Съюзния
съвет, което се одобрява от Събора.
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/3/ (изм. – Решение на ОСЦ от 23.04.2015 г.) Съюзният съвет може
да организира група в църква. В този случай Съборът трябва да потвърди
нейното членство.

Раздел VІІ
ПОДЕЛЕНИЯ И ЧЛЕНСТВО В ТЯХ
Чл. 38. Местната църква е основна единица на Съюза и се състои от
членове, намиращи се в едно или няколко близко стоящи места. В отношенията
си с трети лица и в кореспонденцията си църквата е длъжна да указва, че тя е
несамостоятелно местно поделение на Съюза.
Чл. 39. Член на местна църква може да бъде всяко лице от двата пола,
което по свободна воля приема библейските принципи на Адвентната църква и
докаже това в личния си живот в известен период от време. Когато тези условия
са налице и същият бъде одобрен от съответната местна църква по реда и при
условията, посочени в църковния наръчник, кандидатът добива членство чрез
кръщене или чрез гласуване.
Чл. 40. Всеки църковен член се ползва с духовно право на поклонение,
общение, наставление в Словото, участие в Господната вечеря, а така също и в
ръководството и управлението на църквата, както и да получава при нужда
социално-икономическа помощ по решение на Църковния съвет.
Чл. 41. Освен при смърт прекратяването на членството в църквата става
съгласно разпоредбите на църковния наръчник и във визираните в него случаи винаги с гласуване от Общото събрание на местната църква.
Чл. 42. Ръководството и управлението
осъществяват от:
годишно църковно събрание
църковните събрания
Църковен съвет

на

местната

църква

се

Чл. 43. Годишното събрание се свиква за отчет на дейността и за да
избере служители на църквата и Църковния съвет за предстоящата година, както
и да обсъди и приеме бюджета на съответната местна църква. В него имат право
да участват всички редовни членове на местната църква. Служителите на Съюза
могат да участват в тези събрания по право.
Чл. 44. Църковни събрания се свикват винаги когато стане нужда да се
вземе решение по различни църковни, административни или имуществени
въпроси.
Чл. 45. /1/ Църковният съвет се състои от проповедника, старейшините,
главния дякон, секретаря, касиера и ръководителите на отдели, както и от
членове, избирани от годишното събрание. Общият им брой е винаги нечетен.
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Църковният съвет провежда заседанията си при кворум не по малко от 1/2 (една
втора) от членовете му и взема решения с обикновено мнозинство.
/2/ По силата на своята служба пасторът участва в Църковния съвет
и всички събрания, като ги председателства.
/3/ Църковният съвет се грижи за духовното състояние на
църковните членове, за материалните нужди на църквата; обсъжда и предлага
приемането и изключването на членове; изготвя и предлага на годишното
събрание проект за бюджет на църквата.
Чл. 46. /1/ Местната църква има следните служители:
- старейшини
- секретар
- касиер
- ръководители на отдели
/2/ Старейшините са помощници на пастора и са водители на
църквата. При отсъствие на пастора същият се замества от определен от него
старейшина.
/3/ Секретарят води книга за членството, съставя статистически
отчети, води протоколи на събранията и на заседанията на Църковния съвет,
съхранява всички църковни архиви и води текущата и друга кореспонденция.
/4/ (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Касиерът събира
всички дарения и приношения и изпраща онези от тях, които са предназначени
за Съюза, извършва и контролира изразходването на средствата в съответствие с
приетия бюджет на църквата и с решенията на Църковния съвет.
Чл. 47. Местната църква се представлява пред държавата и другите
физически и юридически лица от проповедника, старейшините и/или секретаря.
Чл. 48. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Местната църква не е
самостоятелно юридическо лице и е организационно и финансово подчинена на
централното ръководство, освен ако Съюзния съвет със свое решение прието с
мнозинство от ¾ от всичките си членове даде статут на самостоятелно
юридическо лице на местна църква.

Раздел VIII
ИМУЩЕСТВО, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Чл. 49. Имуществото на Съюза включва правото на собственост и
ограничени вещни права върху недвижими вещи, плодове от стопанисване на
имоти, печалби или дивиденти от участие в търговски дружества, право на
собственост върху движими вещи, права по закона за авторското право и
сродните му права, приходи от дарения, завещания, държавни субсидии и други.
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Чл. 50 /1/ Приходите на Съюза се формират от доброволни дарения и
приношения, постъпили чрез църквите, членуващи в него, от завещания и
дарения от местни или чуждестранни физически и юридически лица, както и от
различни фондове и др. Всички разходи Съюзът извършва в рамките на
предвидените по бюджета суми. Отделно, но като част от бюджета, се изготвя и
приема списък на длъжностните лица и техните заплати.
/2/ В случай че приходите надвишат предвидените в бюджета, то
същите се изразходват на база решения на Съюзния съвет.
/3/ Контролът върху приходите и разходите се извършва от
Съюзния съвет, като за целта същият може да ползва и независим одит.
Чл. 51. Приходите на местната църква и Съюза се формират
от
доброволни дарения и приношения, от завещания и други в полза на
съответната църква. Църквата разходва горните средства основно за следните
цели: поддържане и ремонтиране на молитвения дом, разноски по
богослуженията, разноски за служителите, за подпомагане на бедни и нуждаещи
се и др.

Раздел IХ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 52. Съюзът на църквите на адвентистите от седмия ден е юридическо
лице, регистрирано в съответствие с действащото законодателство в Република
България с всички произтичащи от това последици.
Чл. 53. Прекратяването на Съюза на църквите на адвентистите от седмия
ден в България може да се извърши единствено и само с решение на Общия
църковен събор, като решението по този въпрос задължително следва да бъде
включено в предварително обявения дневен ред на Събора и същото трябва да
бъде подкрепено от минимум 1/3 от местните църкви с изрични писма до
Съюзния съвет.
Чл. 54. За постъпило искане по предходния член задължително се
уведомява Генералната конференция, като се изисква и нейното писмено
становище по постъпилото предложение за прекратяване, като същото
становище задължително се съобщава на Събора.
Чл. 55. Решението за прекратяване на Съюза се приема с квалифицирано
мнозинство от ¾ от всички делегати на Събора, като гласуването е поименно и
се вписва в специална книга.
Чл. 56. /1/ При вземане на решение за прекратяване и/или при ликвидация
на Съюза, Съборът избира Ликвидационен съвет от 3 до 7 члена (членове на
църквата), който следва също така да погаси всички задължения на Съюза към
откриването на процедурата.

11
УСТАВ НА СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОЦС ОТ
29.04.2005 Г. И ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОЦС ОТ 22.04.2010 Г. И РЕШЕНИЕ НА ОЦС ОТ 23.04.2015 Г.

/2/ В Ликвидационния съвет задължително се включва и един
представител на Дивизията.
/3/ Ликвидационният
съвет
избира
Председател,
представлява Съюза и подписва необходимите документи.

който

Чл. 57. (изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) При финансови
затруднения Съюзът търси съответно помощта на Дивизията и Генералната
конференция, а в случай, когато същите преценят, че не могат да предоставят
такава или предоставената е недостатъчна, може да се извърши ликвидация на
Съюза, като за това се прилагат разпоредбите на този устав и действащото в
страната законодателство.

Раздел Х
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 58. /1/ Съюзът има кръгъл печат с надпис по окръжността “Съюз на
църквите на адвентистите от седмия ден в България”, в средата – изображение
на разтворена Библия, върху която са поставени на преден план кръст, а след
него глобус, обвит в пламък – символ на Светия Дух.
/2/ Отделните местни църкви също изработват печати, които са
кръгли и съдържат упоменаване на селището, където се намира църквата.
Чл. 59. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат правилата
на Църковния наръчник, Уставът на Генералната конференция и разпоредбите
на общото гражданско право на Република България, както и законодателството,
регулиращо дейността на вероизповеданията. Църковният наръчник
представлява принципите, утвърдени на сесиите на Генералната конференция,
върху които е изградена Адвентната църква като организация. В него са
изложени в лаконичен вид основните учения на Църквата и правилата за
нейното администриране. Уставът на Генералната конференция представлява
каноничното право на църквата. В него са описани подробно правата и
задълженията на църковните служители, йерархичността и връзките между
различните църковни институции.
Чл. 60. (нов – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Този Устав е приет на
Общия църковен събор на Съюза, проведен на 27-29 април 2005 г. и е изменян и
допълван на Общия църковен събор на Съюза, проведен на 21-23 април 2010 г. и
на Общия църковен събор на Съюза, проведен на 22-24 април 2015 г.
Забележка: Решението за промени в Устава, взето от Общия църковен
събор на 22.04.2010 г. и Решението за промени в Устава, взето от Общия
църковен събор на 23.04.2015 г., предвиждат преномериране на отделните
текстове, при което са отстранени допуснати грешки в първоначалната
номерация и след отмяната на определени текстове, останалите текстове са
преномерирани последователно (на мястото на отпадналите текстове под същия
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номер са поставени следващите действащи текстове). Точното съответствие на
текстовете при извършеното преномериране е отразено в таблица, която е
наразделна част от настоящия препис.
Таблица за съответствието при преномериране на отделните разпоредби
Устав 2005 г. – Решение Устав 2010 г. – Решение Устав 2015 г. – Решение
на ОЦС от 29.04.2005 г.
на ОЦС от 22.04.2010 г.
на ОЦС от 23.04.2015 г.
Раздел I
Раздел I
Раздел I
Име, седалище и
Име, седалище и
Име, седалище и
територия
територия
Територия
Чл. 1
Чл. 1
Чл. 1
Чл. 2
Чл. 2 изменен
Чл. 2 изменен
Чл. 3
Чл. 3
Чл. 3
/1/
/1/
/1/
/2/
/2/
/2/ изменен
/3/
/3/
/3/ предишна /4/, след като
/4/
/4/
е отменена предишна /3/
Раздел II
Раздел II
Раздел II
Цели на организацията
Цели на организацията
Цели на организацията
Чл. 4
Чл. 4
Чл. 4
Чл. 5
Чл. 5
Чл. 5
Чл. 6
Чл. 6
Чл. 6
Раздел III
Раздел III
Раздел III
Взаимоотношения и
Взаимоотношения и
Взаимоотношения и
структура
структура
структура
Чл. 7
Чл. 7
Чл. 7
Чл. 8
Чл. 8
Чл. 8
Чл. 9
Чл. 9
Чл. 9
Раздел IV
Раздел IV
Раздел IV
Управление и
Управление и
Управление и
ръководство на Съюза
ръководство на Съюза
ръководство на Съюза
Чл. 10
Чл. 10
Чл. 10 предишна /1/, след
/1)
/1/ изменен
като е отменена предишна
/2/
/2/
/2/
Чл. 11
/1/
/2/
Чл. 12
/1/
/2/
Чл. 13
Чл. 14
/1/
/2/
Чл. 15
Чл. 16

Чл. 11
/1/
/2/
Чл. 12
/1/ изменен
/2/
Чл. 13 изменен
Чл. 14
/1/
/2/
Чл. 15
Чл. 16

Чл. 11
/1/
/2/ изменен
Чл. 12
/1/ изменен
/2/
Чл. 13
Чл. 14 предишна /1/, след
като е отменена предишна
/2/
Чл. 15 изменен
Чл. 16
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Чл. 17
Чл. 18
Чл. 19
Чл. 20

Чл. 17
Чл. 18 изменен
Чл. 19
Чл. 20

Чл. 21
Чл. 22
Чл. 23
Чл. 24
-----------------------------------

Чл. 21
Чл. 22 изменен
Чл. 23 изменен
Чл. 24 изменен
Чл. 25 нов
/1/
/2/
Раздел V
Съюзен съвет
Чл. 26
/1/
/2/
Чл. 27
/1/
/2/ изменен
/3/
Чл. 28
/1/
/2/
/3/
Отменен
Чл. 29
/1/
/2/
/3/
Чл. 30
Чл. 31
----------------------------------Чл. 32
Чл. 33
Чл. 34
Чл. 34
/1/
/2/
/3/
/4/ изменен
Раздел VI
Организационна
структура и членство на
църквите на Съюза

Раздел V
Съюзен съвет
Чл. 24
/1/
/2/
Чл. 25
/1/
/2/
/3/
Чл. 26
/1/
/2/
/3/
Чл. 27
Чл. 28
/1/
/2/
/3/
Чл. 29
Чл. 30
----------------------------------Чл. 31
Чл. 32
Чл. 33
Чл. 34
/1/
/2/
/3/
/4/
Раздел VI
Организационна
структура и членство

Чл. 17 изменен
Чл. 18 изменен
Чл. 19
Чл. 20
/1/ изменен
/2/ нов
/3/ нов
Чл. 21 изменен
Чл. 22 изменен
Чл. 23 изменен
Чл. 24
Отменен
Раздел V
Съюзен съвет
Чл. 25
/1/
/2/ изменен
Чл. 26
/1/
/2/ изменен
/3/
Чл. 27
/1/
/2/
/3/
---------------------------------Чл. 28
/1/
/2/
/3/
Чл. 29
Чл. 30 изменен
Чл. 31 нов
Чл. 32
Чл. 33 изменен
Чл. 34 изменен
Чл. 35
/1/
/2/ изменен
/3/
/4/
Раздел VI
Организационна
структура и членство на
църквите на Съюза
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Чл. 35
/1/
/2/
/3/
Чл. 36
/1/
/2/
/3/
Раздел VII
Управление и
ръководство на областите
Чл. 37
/1/
Чл. 38
/1/
/2/
Чл. 39
/1/
/2/

Чл. 35
/1/
/2/
/3/
Чл. 36
/1/
/2/
/3/
Раздел VII
Управление и
ръководство на областите
Чл. 37
/1/
Чл. 38
/1/
/2/ изменен
Чл. 39
/1/ изменен
/2/ изменен
/3/ нов
Чл. 40
Чл. 40
Чл. 41
Чл. 41
Чл. 42
Чл. 42
Чл. 43
Чл. 43
/1/
/1/ изменен
/2/
/2/ изменен
----------------------------------- Чл. 44 нов
/1/
/2/
Чл. 44
Чл. 45 изменен
Раздел VIII
Раздел VIII
Поделения и членство в Поделения и членство в
тях
тях
Чл. 45
Чл. 46
Чл. 46
Чл. 47
Чл. 47
Чл. 48
Чл. 48
Чл. 49
Чл. 49
Чл. 50
Чл. 50
Чл. 51
Чл. 51
Чл. 52
Чл. 52
Чл. 53
/1/
/1/
/2/
/2/
/3/
/3/
Чл. 53
Чл. 54
/1/
/1/
/2/
/2/

Чл. 36 предишна /1/, след
като
са
отменени
предишни /2/ и /3/
изменен
Чл. 37
/1/
/2/
/3/ изменен
Отменен
Отменен
Отменен
Отменен

Отменен
Отменен
Отменен
Отменен
Отменен
Отменен
Раздел VII
Поделения и членство в
тях
Чл. 38
Чл. 39
Чл. 40
Чл. 41
Чл. 42
Чл. 43
Чл. 44
Чл. 45
/1/
/2/
/3/
Чл. 46
/1/
/2/
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/3/
/4/
Чл. 54
Чл. 55
Раздел IX
Имущество, бюджет и
финанси
Чл. 56
Чл. 57
/1/
/2/
/3/
Чл. 58
Раздел Х
Прекратяване
и
ликвидация
Чл. 59
Чл. 60
Чл. 61
Чл. 62
Чл. 63
/1/
/2/
/3/
Чл. 64
Раздел XI
Общи положения
Чл. 65
/1/
/2/
Чл. 66
-----------------------------------

/3/
/4/
Чл. 55
Чл. 56
Раздел IX
Имущество, бюджет и
финанси
Чл. 57
Чл. 58
/1/
/2/
/3/
Чл. 59
Раздел Х
Прекратяване
и
ликвидация
Чл. 60
Чл. 61
Чл. 62
Чл. 63
Чл. 64
/1/
/2/
/3/
Чл. 65
Раздел XI
Общи положения
Чл. 65
/1/
/2/
Чл. 66
-----------------------------------

/3/
/4/ изменен
Чл. 47
Чл. 48 изменен
Раздел VIII
Имущество, бюджет
финанси
Чл. 49
Чл. 50
/1/
/2/
/3/
Чл. 51
Раздел IХ
Прекратяване
ликвидация
Чл. 52
Чл. 53
Чл. 54
Чл. 55
Чл. 56
/1/
/2/
/3/
Чл. 57 изменен
Раздел X
Общи положения
Чл. 58
/1/
/2/
Чл. 59
Чл. 60 нов

и

и
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