
 

 
 
 

MOСГБ - ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК 
(Младежка организация към Съюза на глухите в България) 

 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1.1. Младежката организация е граждански съюз на млади глухи членове на 

Съюза на глухите в България /СГБ/. 
1.2. Младежката организация към СГБ /МОСГБ/ не е юридическо лице. Тя 

осъществява своята дейност в съответствие с Устава на Съюза на глухите 
в България. 

1.3. Младежката организация е доброволна организация на младежи от 
Районните организации /РО/ в страната, които са към СГБ. Тя извършва 
общественополезна дейност. 

 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
 
2.1. Адресът на младежката организация е, където е съответно е и седалището 

на Централното управление на СГБ: ул. „Денкоглу” 12-14, 1000 София 
 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ  
 
3.1. МОСГБ е национална организация с нестопанска цел в рамките на СГБ и 

фокусът е главно върху глухите млади хора в България. 
3.2. Да подкрепя и подпомага младите глухи хора в страната и да ги интегрира 

обществото. Работи за увеличаване на социалната ангажираност на 
младите глухи хора. 

3.3. Активно да подпомага СГБ за подобряване качеството на образованието 
на младите глухи хора. 

3.4.  Да привлича и организира младите глухи хора за активно участие при 
изпълнението на общосъюзните и младежките годишни програми, както 
на национално, така и на районно и териториално ниво. 

3.5.  Да подкрепя дейността на младежките организации в Районните 
организации, като постоянно ги информира за актуални въпроси и задачи. 



 

3.6.  Да проучва проблемите на младежите и своевременно да търси начини за 
тяхното решаване, като информира и търси съдействието на СГБ и ако се 
налага и на Европейския съюз на глухите младежи /ЕСГМ/. 

3.7.  Да членува в НМФ /Национален младежки форум/,EUDY (Европейския 
съюз на глухите младежи) и WFDYS /Световната Федерация на младите 
глухи секции/ . 

3.8.  Да обогатява своята дейност и да поддържа връзки с местни младежки 
организации за обмен на опит на национално ниво, а така също и с 
международни младежки организации. 

3.9.  Да информира гражданите, за активния живот на младите хора, както за 
техните постижения чрез в.”Тишина”, БНТ „Специализираното предаване 
за граждани с увреден слух” и други медии. 

4.1.  Терминът "млади глухи" включва и деца и се отнася за всяко лице под 35-
годишна възраст. 

4.2.  Терминът "глух" се отнася до всяко лице със загуба на слуха, особено тези, 
които използват своя национален жестомимичен език като техен роден 
или предпочитан език. 

4.3.  МОСГБ са наясно, че културният термин "глух" може да бъде развиваща се 
концепция.  

 
РЕДОВНО ЧЛЕНСТВО В МОСГБ  
 
5.1. Членството в Младежката организация е доброволно. Член може да бъде 

всеки глух младеж, навършил 16 години до 35-годишна възраст, който е 
редовен член на СГБ с платен съюзен членски внос за съответната година. 

5.2.  Членовете над 35 години могат да станат членове, подкрепящи дейностите 
на организацията. 

5.2.  Членството се удостоверява с членската карта на СГБ. 
5.3.  Членството в МО се прекратява при отказ от членство в СГБ и съгласно 

клаузите на Устава на СГБ. 
 
СТРУКТУРА НА ЧЛЕНСТВОТО 
 
6.1.  Подкрепящи членове 
6.2.  Асоциирани членове 
6.3.  Спонсориращи дейностите членове 
 
 



 

Определение: 
6.1.  Всяко лице на възраст над 35 години, пребиваващо в България, което има 

интерес към младите глухи и техните дейности и смята, че може да 
допринесе за постигането на целите на МОСГБ, може да кандидатства за 
подкрепящ член. 

6.2.  В качеството си на асоцииран член могат да се приемат всички български 
или европейски организации (от държавите-членки на Съвета на Европа), 
които имат подобни цели като МОСГБ и като подкрепа за дейностите. 

6.3.  Фондации, благотворителни организации и фирми със социален стимул, 
базирани в една или повече европейски държави, които проявяват 
интерес към младите български глухи и желаят да допринесат за 
постигането на целите на МОСГБ, могат да следват критериите за 
спонсорство за конкретни дейности.  

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОСГБ 
 
7.1.  Членовете имат право: 

7.1.1. да гласуват - навършилите пълнолетие 18-годишни и младежите до 
35 г. и да бъдат избирани в структурите на МОСГБ; 

7.1.2. да участват в дейностите, както на МО, така и в СГБ, а така също да 
бъдат информирани за решения, проекти и резултати; 

7.1.3. да правят предложения, наблюдения и да се борят за решаването на 
въпроси, свързани с работата на МО; 

7.1.4. да участвуват в срещи, семинари и други мероприятия на МОСГБ, 
НМФ, EUDY, WFDYS и други партньори за сътрудничество. 

 
7.2.  Членовете са длъжни да: 

7.2.1 участвуват в мероприятията на МОСГБ и СГБ; 
7.2.2.  плащат ежегодно съюзния членски внос; 
7.2.3.  се абонират за вестник „Тишина”; 
7.2.4.  докладват промяната на адреса си; 
7.2.5.  спазват Устава на СГБ; 

 
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА МОСГБ И ИЗБОРИ НА РЪКОВОДСТВОТО 
 
8.1. Организационна структура: 
 1) Общо национално младежко събрание. 



 

 2) Национален съвет на Младежката организация към Съюза на глухите в 
България (МОСГБ). 

 3) Районен младежки съвет (РМС). 
 
8.2.  Мандатността на председателя на МОСГБ (2 години), председателите на 

РМС (1 година). Те могат да бъдат избирани няколко мандата ( до 4), 
считано от Общото национално младежко събрание, което се провежда 
през месеци октомври и ноември. 

8.3.  Мандатността на членовете на МОСГБ и РМС е една година, или две години, 
след което следват избори за нов мандат. 

8.4.  Всички органи на МОСГБ и РМС се избират с явно, или тайно гласуване. 
 
ОБЩО НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СЪБРАНИЕ 
 
9.1.  Общото национално младежко събрание на МОСГБ се провежда на 

Български жестомимичен език (БЖЕ) и в българска писмена форма ( 
заснема се на видео).  

9.2.  Общото национално младежко събрание е върховният орган на МОСГБ и 
се провежда един път годишно. 

9.3.  Датата за провеждане на Общото национално младежко събрание се 
обявява най-малко един месец по-рано. 

9.4.  В Общото събрание участвуват младежи, които са представители на 
младежките организации към РО. Броят на представителните групи се 
определя от Националния съвет на МОСГБ. Събранието е редовно, ако има 
обикновено мнозинство. Когато няма кворум, се изчаква един час, след 
който събрането се провежда по същия дневен ред. 

 
9.5.  Общото събрание обсъжда основно в дневния си ред: 

9.5.1.  Отчетния доклад на Националния младежки съвет за изминалата 
година; 

9.5.2.  Програмата за следващата година. 
9.5.3.  Утвърждава, изменя и допълва Вътрешния правилник на МОСГБ; 
9.5.4.  Гласува броя и освобождава членовете с изтекъл мандат на 

Националния съвет на МОСГБ; 
9.6.  Утвърждава финансовия отчет с писмен доклад, подписан от главния 

счетоводител на СГБ. 
 
 



 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА МОСГБ 
 
10.1. Националният съвет на МОСГБ е изпълнителен орган. Съветът ръководи 

работата на Младежката организация между Общите събрания. 
10.2. Националният младежки съвет се състои от най-малко три (3) члена, които 

могат да бъдат разширени до седем (7) члена, ако финансовото състояние 
може да предложи това. 

10.3. Кандидатите за Националния съвет на МОСГБ трябва да изпратят 
заявление за участието си минимум две седмици преди Общото 
национално младежко събрание. 

10.4. Само действителните членове на управителния съвет на Националния 
съвет на МОСГБ или МРОГ могат изпращат лично заявление като 
кандидати за новия Национален съвет на МОСГБ. 

10.5. Съветът разработва програмите за дейността си, изготвя отчетите си, 
ръководи и управлява дейността на МОСГБ. 

10.6. Председателят на МОСГБ ръководи Общите събрания. В случай на 
заболяване или други причини, той бива заместван от заместник 
председателя. 

10.7. Националният младежки съвет провежда заседанията си най-малко по 
едно на три /3/ месеца, по утвърден годишен план-график с дневен ред, 
който може да се допълва с актуални належащи теми. 

 
РАЙОНЕН СЪВЕТ НА МОСГБ  
 
11.1.  Районният младежки съвет /РМС/ е изпълнителен орган. Съветът 

ръководи работата на Районната младежка организация между 
годишните събрания. 

11.2.  Районният младежки съвет се състои от 3-5 члена, които се избират на 
отчетно-изборно събрание на младежите, което предшествува Общото 
отчетно-изборно събрание на РО. 

11.3.  РМС разработва ежегодни програми за дейността си, отчетите си, 
ръководи и управлява младежката дейност. 

11.4.  РМС провежда най-малко по едно заседание на три месеца. 
11.5.  Председателят ръководи младежките събрания. В случай на заболяване 

или други причини, той бива заместван от заместник председателя. 
11.6.  Избор на ново ръководство на РМС се прави винаги през месец септември. 
 
 



 

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ 
 
12.1.  Общото събрание може да гласува само по въпроси от дневния ред, или по 

всяка друга тема, която е одобрена от мнозинството от присъстващи 
пълномощници в точка „Разни” по време на Общото събрание. 

12.2.  Всеки пълномощник на МРОГ има право на два (2) гласа на заседанията на 
Общото събрание. 

12.3.  Кворумът винаги включва повече от 50% от онези, които имат право на 
глас. 

12.4.  Гласуването може да се извършва явно или тайно, а може да става и по 
електронен път. Всички въпроси, с изключение на предложенията за 
промени във Вътрешния правилник или за прекратяване на мандат МОСГБ 
(които изискват мнозинство от три четвърти (3/4), могат да се вземат с 
обикновено мнозинство. Ако броят на гласовете е равен, се провежда 
второ гласуване по време на Общото събрание. 

 
ПРОТОКОЛИ 
 
12.1.  Протоколите от всяко Общо събрание се съставят от едно или повече лица, 

договорени от Съвета и Председателя преди общото събрание и одобрени 
от пълномощниците  на Общото събрание. 

12.2.  Протоколите от всяко Общо събрание се подписват от председателя и 
секретаря на Общото събрание. 

12.3.  Протоколите от всяко Общо събрание се изпращат в МРОГ най-късно два 
(2) месеца след провеждането на срещата. 

 
ДОКУМЕНТИТЕ НА ОБЩОТО НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СЪБРАНИЕ 
 
13.1.  Всички документи, свързани с Общото събрание, трябва да бъдат 

изпратени на МРОГ най-малко две (2) седмици преди ОНМС. 
13.2.  Документите включват най-малко: 

- Дневен ред; 
- Годишен отчет за дейността на МОСГБ; 
- Протокол (от последно общо национално младежко събрание);  
- Вътрешен правилник на МОСГБ; 
- Годишен бюджет; 
- Може да се включват и други документи, които ръководството на 
МОСГБ счита за важни. 



 

 
МЛАДЕЖКА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /МКК/ (ПРОБЕН ПЕРИОД) 
 
14.1.  Има независима комисия, която се състои от двама (2) члена. 
14.2.  Двамата членове трябва да посетят в Централно Управление на СГБ в 

София и да прегледат всички финансови документи на МОСГБ от текущата 
година 

14.3.  Комисията ще прави пълен преглед за периода в месец септември, от 
датата на последното Общо национално младежко събрание до края 
месец август на същата година. Младежката контролна комисия ще 
прегледат документите също преди да започне Общото национално 
младежко събрание. 

14.4.  Трябва да изготви финансов отчет, като доклад в Общото национално 
младежко събрание. 

  
Въррешния правилник на МОСГБ е одобрен на 8-ми декември 2018 г.  

от Националното отчетно изборно събрание на МОСГБ 


