УСТАВ
НА КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 1 Наименованието на сдружението е „Камара на следователите в България”
( КСБ ).
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 2 .(1) Седалището на КСБ е гр. София.
(2) Адресът на КСБ е Област София-град, 1791, Община „Изгрев”, бул.
„Г.М.Димитров” № 42.
ЦЕЛ
Чл. 3(1) КСБ е сдружение за защита на независимостта и професионалните
интереси на следователите и за подпомагане на тяхната професионална
квалификация.
(2) ( Изм. - решение на ОС от 23.03.2013 г.)При реализацията на своите цели,
съобразно с разпоредбите на Закона за съдебната власт, КСБ извършва
общественополезна дейност, като спомага за утвърждаването на законността и
противодействието на престъпността, защитата на правата на човека и
интересите на гражданското общество.
(3) КСБ не може да извършва политическа дейност.
СРЕДСТВА
Чл. 4.(Предишен чл. 4, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) КСБ реализира
целите по чл. 3 със следните средства :
1. Обединява членовете си за ефективно разследване и безукорен
професионален морал;
2. Защитава професионалните права на следователите и закриля независимостта
им, като гаранция за честен и справедлив процес;
3. Изучава следствената практика и спомага за нейното усъвършенстване, в
съответствие със законите, съдебната практика и достиженията на науката;
4. Подпомага дейността по организацията на разследването, като разработва
национални и регионални програми за обучение;
5. Разработва препоръки, становища и проекти за нормативни актове в
наказателно-правната област;
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6. Организира, самостоятелно или с други сдружения и висши учебни
заведения, следдипломно обучение и специализация на следователите;
7. Съставя методики и обзори за разследване на престъпленията;
8. Анализира данните за причините и условията за извършване на
престъпленията;
9. Съдейства за превенция на престъпността и за популяризиране на правни
знания;
10.Взаимодества с други сродни сдружения в страната и чужбина;
ВИД НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. ( Изм. С решение на ОС на КСБ от 26.04.2014 г.) КСБ се самоопределя,
като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 6. ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)Предметът на дейност на КСБ е
утвърждаване на законността, защита на правата на човека и противодействие
на престъпността, чрез закрила процесуалната независимост на следователите,
издигане на техния морал и процесуална квалификация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) КСБ може да извършва
допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната
дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на
определените в Устава цели.
СРОК НА ДЕЙНОСТ ( Заглавието изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
Чл. 8. КСБ е учредена за неопределен срок.
ЧЛЕНСТВО
Чл. 9.(1) Членуването в камарата на следователите е доброволно.
(2) Член на КСБ може да бъде всеки действащ или пансиониран следовател,
както и този, който ползва дългосрочен неплатен отпуск по силата на закон или
друг нормативен акт и приема устава.
(3) Член на КСБ могат да бъдат и български или чуждестранни юридически
лица, сдружения на юристи.
(4) Членските права и задължения, възникването и прекратяването на
членството в КСБ се уреждат съобразно чл.чл. 30-37 от настоящия Устав.
(5) (Нова алинея, приета с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Не се допуска
едновременното членуване в КСБ и други браншови организации.
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ИМУЩЕСТВО
Чл. 10.(1) Имуществото на КСБ се образува от :
1.Членски внос;
2. Дарения и завещания;
3. Приходи от собствено имущество;
4. Приходи от допълнителна стопанска дейност;
(2) Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещание, направени
при неприемливи за него условия или в противоречие с настоящия Устав.
(3) Ползването и разпореждането с движими и недвижими вещи, придобити от
дарение или завещание, се осъществява съобразно изричната воля на дарителя
или завещателя.
(4) . ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)При отсъствие на изрична воля на
дарителя или на завещателя, предложения свързани с ползването или
разпореждането се вземат от Управителния съвет (УС) и се утвърждават от
Общото събрание (ОС) на КСБ.
(5) Ликвидация на КСБ се извършва от УС или от определен от него
ликвидатор. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори
кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е
невъзможно - чрез осребряване на движимото, а след това на недвижимото й
имущиство.
(6). ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)Разпределянето на останалото след
удовлетворяването на кредиторите имущество се предоставя на юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяването на общественополезна дейност,
сходна с тази по чл. 6.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Чл. 11.(1) Камарата на следователите и нейните Колегии не могат да образуват
и участват в търговски дружества и организации.
(2) . ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Председателят, заместникпредседателят, главният секретар и членовете на УС не могат да бъдат членове
на УС на търговски дружества.
ФОРМИРАНЕ НА БЮДЖЕТА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл. 12.(1) . ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Бюджетът на КСБ се
формира от членски внос в размер на 10 (десет) лева месечна вноска.
(2) . ( Нова алинея, приета с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Членският внос се
събира в Колегиите на следователите и се отчита в УС на всеки три месеца.
(3) . ( Предишна ал. 2, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) ОС може да
промени със свое решение размера на членския внос.
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ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА БЮДЖЕТА
Чл. 13.(1) КСБ стимулира спомоществувателството от български и
чуждестранни физически и юридически лица, чрез участие в проекти,
учредяването на поименни фондове, награди, стипандии и гарантира целевото
им използване.
(2) ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Целите и резултатите от дейността
по ал.(1) и постъпилите средства от дарения и завещания са открити за текущ
обществен контрол и се обнародват в годишния отчет на КСБ.
РАЗХОДВАНЕ НА БЮДЖЕТА
Чл. 14. ( Предишен чл.14, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1)Средствата от бюджета на КСБ се изразходват за :
1. Финансиране на непосредствената дейност на сдружението;
2. Професионално обучение и подготовка на следователите;
3. Издаване на методики и обзори, съгласно чл. 3;
4. Подпомагане на нуждаещи се членове на сдружението;
5. Създаване, развитие и поддръжка на материалната база;
6. Издръжка на нестопански дейности, съгласно чл. 3;
7. Други обществено полезни цели, определени със закон и по решение на ОС
/УС.
(2) Средства от бюджета на КСБ не могат да се ползват за извършването на
стопанска дейност.
ОРГАНИ НА КСБ( Заглавието изменено с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
Чл. 15. (Предишен чл. 15 изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1)Органи на на КСБ са :
1. Върховен орган на КСБ е Общото събрание ;
2. Управителен орган на КСБ е Управителния съвет;
3. Органи на представителство са Колегиите на следователите в съответните
следствени отдели;
(2) По решение на УС могат да бъдат образувани помощни консултативни или
експертни органи - научни, методически, експертни и др..
(3) КСБ се представлява от нейния председател, съобразно разпоредбите на
настоящия Устав, а в случай на невъзможност от негова страна, от заместникпредседателя на УС или от определен от УС негов член.
ОБЩО СЪБРАНИЕ (Заглавието изменено с решение на ОС от 23.03.201 Зг.)
Чл. 16. ( Предишен чл. 16, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Общото
събрание се състои от всички членове на Колегиите, учредени в съответните
следствени отдели.
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ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Заглавието изменено с решение на ОС от
23.03.2013 г.)
Чл. 17. ( Предишен чл. 17, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Общото събрание :
1. Приема, изменя и допълва Устава на КСБ и Морален кодекс на следователя;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава председателя и членовете на УС;
4. Взема решение за откриване и закриване на Колегии;
5. Взема решение за участие на КСБ в други организации, като колективен член
или за участие на други юридически лица, като колеиктивен член в КСБ ;
6. Взема решение за прекратяване или преобразуване на КСБ;
7. Приема основните насоки и Програма за дейността на сдружението;
8. Приема бюджета на сдружението;
9. Приема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
10. Приема отчета за дейността на УС;
11. Отменя решения на УС и другите органи на сдружението, които
противоречат на закона, Устава, други вътрешни актове или на предходно
негово решение;
12. Взема решения за разпореждане с недвижимо имущество и с движимо
имущество с равностойност над 15 000 (петнадесет хиляди) лева;
13. Учредява награди за професионални постижения и утвърждава почетни
членове;
14. Приема предложения до компетентните държавни органи за по-ефективно
противодействие
на
престъпността,
включително
за
промени
в
законодателството;
15. Взема и други решения, предвидени в Устава;
(2) Правата по ал. 1, т..т. 1, 3, 6, 8, 10, 11 не могат да се възлагата на други
органи на сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със
закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред
ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган,
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не покъсно от една година
от датата на вземане на решението.
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 18. ( Предишен чл. 18, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
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(1) ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от
членовете на КСБ. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи
писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или от
натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(3) Най-малко един месец от насрочения ден, поканата се поставя на мястото за
обявления в сградите, в които се намира управлението на сдружението и
Колегиите на следователите в следствените отдели.
(4) В неотложни случаи, поканата може да бъде отправена и за срок, по-малък
от този по предходната алинея, ако повече от две трети от членовете на ОС
потвърдят съгласието си за участие и получаването на поканата и дневния ред.
(5) ОС на КСБ заседава най-малко два пъти годишно.
КВОРУМ
Чл.19. (1) ( Изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) ОС е законно ако присъстват
повече от половината членове на КСБ от списъчния състав.
(2) При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се
явят.
ГЛАСУВАНЕ
Чл. 20. ( Предишен чл.20, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Всеки член на КСБ има право на един глас, ако е заплатил членския си внос
за последното тримесечие, предхождащо ОС.
(2) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до :
1. Него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия;
2. Юридически лица, в които той е ръководител;
(3) Един член на КСБ може да представлява не повече от трима членове на ОС,
включително него самия, въз основа на съобразено с точките на дневния ред
писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(4) Гласуването е тайно, освен в случаите, в които този Устав предвежда друго
или ОС вземе решение за явно гласуване.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл. 21. ( Предишен чл.21, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 17, an. (1), т.т. 1 и 6 от Устава се вземат в мнозинство две
трети от присъстващите.
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 22. ( Предишен чл.22, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) УС на КСБ се състои от седем члена, като избраният от ОС Председател на
сдружението е негов член по право.
(2) Юридически лица, членове на КСБ могат да предлагат за член на УС свой
представител, който не е член на КСБ.
(3) Членовете на УС се избират за срок от три години.
(4) УС на своето първо заседание избира от своя състав заместник-председател
и главен секретар.
ПРАВОМОЩИЯ НА УС
Чл. 23. (Предишен чл. 28, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) УС :
1. Избира заместник-председател и главен секретар на сдружението, и определя
обема на представителната власт на отделните членове на съвета;
2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС на КСБ;
3. Подготвя и внася за приемане от ОС на годишния отчет на КСБ и отчета за
бюджетните разходи за предходния отчетен период и проект за бюджет;
4. Разпорежда се движимо имущество до 15 000 (петнадесет хиляди) лева;
5. Подготвя и внася в ОС проект за насоките и програма за дейността на
дружеството;
6. Възлага на членове на КСБ или на лица по договор, изпълнението на
конкретни задачи във връзка с дейността на сдружението;
7. Организира професионалната квалификация на членовете на КСБ;
8. Разработва социални програми на КСБ и осигурява тяхното изпълнение;
9. Организира участието в проекти и международното сътруднитество на КСБ;
10. Изготвя становищата на КСБ по законопроекти и други въпроси, касаещи
следствието;
11. Участва чрез свои представители в работни групи и конференции.
12. Организира помощни консултативни органи - научни, методически и
експертни за подпомагане дейността на сдружението;
13. Внася пред ОС на КСБ предложенията за приемане на почетни членове на
сдружението;
14. По предложение на Колегиите и по собствена инициатива взема решения за
награждаване и поощрение на членове на КСБ.
15. Внася предложение пред компетентния съд за промяна на седалището и
адреса на КСБ;
16. Представя за публично запознаване годишния доклад на ОС на КСБ;
17. Определя ликвидатор при прекратяване на КСБ по решение на ОС;
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(2) УС взема решения с мнозинство, повече от половината от своите членове,
като решенията свързани с материална отговорност се вземат при поименно
гласуване.
(3) УС отчита своята дейност пред ОС на КСБ.
(4) Решенията на УС могат да се обжалват пред ОС на КСБ.
ЗАСЕДАНИЯ НА УС
Чл. 24. (Предишен чл.29, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Заседанията на УС се свикват от председателя на КСБ. При писмено искане
на повече от една трета от членовете на УС, председателят е длъжен да свика
заседание. Ако такова не бъде проведено в рамките на една седмица, то може да
бъде свикано от всеки един от членовете на УС.
(2) Заседанията на УС се водят от председателя, а в негово отсъствие, от
определен от УС негов член.
(3) УС може да вземе решение, ако на него присъстват повече от половината
негови членове. За членовете на УС, които отсъстват или са по месторабота
извън гр. София, решенията могат да се приемат и неприсъствено, при
наличието на телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
тяхната самоличност и пълноценно участие в заседанията.
(4) Неприсъственото участие и резултатът от гласуването на този член на УС се
удостоверява в протокола с подпис на председателстващия заседанието.
(5) Решенията на УС се вземат :
1. С пълно мнозинство на присъстващите - по чл.25, ал. 1, т.т. 1, 2, 4, 15 и 17 от
Устава;
2. С обикновено мнозинство на присъстващите във всички останали случаи;
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В УС
Чл. 25. (Предишен член 23, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Предсрочното прекратяване на мандата на член на УС става :
1. По собствено желание;
2. При трайна фактическа невъзможност за участие в работата на УС за срок
повече от шест месеца;
3. При отзоваване по реда на избирането;
(2) Решението за прекратяването на членството в УС на сдружението се взема
от ОС.
(3) Попълването на овакантеното място в УС се извършва по реда на
избирането. Мандатът на новоизбрания член на УС изтича с мандата на
замествания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ(Ново заглавие прието с решение на ОС от
23.03.2013 г.)
Чл. 26. (Предишен чл.24, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) За Председател на КСБ може да бъде избран всеки следовател, който се
отличава с високи професионални и нравствени качества, и има най-малко
десет години стаж като следовател. С избора си той автоматично става член и
председател на УС на КСБ.
(2) Председателят на КСБ се избира от ОС на сдружението за срок от три
години, като ОС може да вземе решение за повторен мандат.
(3) Не може да бъде председател на КСБ следовател, заемащ ръководна
длъжност.
(4) Председателят на КСБ :
1. Представлява КСБ;
2. Организира и ръководи работата на УС на КСБ;
3. Изпълнява други функции, които му се възлагат с решение на ОС или УС;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС (Ново заглавие прието с решение на
ОС от 23.03.2013 г.)
Чл. 27. (Предишен чл.25, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Заместник-председателят на УС е член на УС, който се избира на първото
заседание на съвета с мандат от три години.
(2) Заместник-председателят на УС подпомага Председателя на КСБ в
дейността му, замества го при негово отсъствие и изпълнява възложени от него
функции.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС(Ново заглавие с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
Чл. 28. (Предишен чл.26, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Главен секретар на УС е негов член, който се избира на първото заседание
на съвета с мандат от три години.
(2) Главният секретар води членските книги на сдружението по отчетите на
секретарите на Колегиите и книгите с протоколите от заседаниета на
колективните органи на КСБ. Той подготвя и предствая данните за изготвянето
на годишния доклад на ОС на КСБ.
КОЛЕГИЯ НА КС
Чл. 29. (Предишен чл.32, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Колегия на КС могат да учредят най-малко трима, работещи в съответния
следствен отдел следователи, които приемат Устава на КСБ. За учредяването на
Колегията се съставя протокол, заверено копие от който се израща на УС.
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(2) Ако в съответния следствен отдел няма учредена Колегия, следовател от
този отдел може да стане член на Колегия от друг следствен отдел по свой
избор.
(3) Решението за приемане на нов член се взима от събрание на Колегията с
обикновено мнозинство при явно гласуване.
(4) Всяка колегия избира Секретар, който води книгата на ченовете на
Колегията, касова книга на събрания членски внос и протоколна книга на
проведените заседания.
(5) Колегиите в КСБ обединяват своите членове и като колективен орган ги
представляват пред УС и ОС на КСБ.
ЧЛЕНСКИ ПРАВА
Чл. 30. (Предишен чл.ЗО, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Всеки член на
КСБ има право :
1. Да участва в живота на КСБ чрез участие в работата на ОС и другите органи
за управление;
2. Да бъде информиран за дейността на КСБ и нейните управителни органи;
3. Да търси защита на своите професионални права;
4. Да поставя пред КСБ и нейните органи за разглеждане и решаване всеки
въпрос, регламентиран в чл. 4 от настоящия Устав.
5. Да избира и да бъде избран в ръководните органи на КСБ, когато отговаря на
изискванията на Устава.
6. Да ползва вазможностите на КСБ насочени към усъвършенстването на
професионалната подготовка на следователите.
7. Да ползва всички права и социални придобивки, произтичащи от
споразумения, по които е страна КСБ.
ЧЛЕНСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 31. (Предишен чл.ЗЗ, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Всеки член на
КСБ е длъжен :
1. Да спазва моралния кодекс на професията приет от ОС на КСБ;
2. Да работи добросъвестно за изпълнение целите на сдружението;
3. Да изпълнява решениета на ОС и управителните органи на КСБ;
4. Да поддържа и повишава равнището на своята професионална квалификация;
5. Своевременно да заплаща дължимия членски внос към КСБ;
ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН
Чл. 32. (Предишен чл.34, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Нов член на
КСБ се приема от всяка Колегия въз основа на писмено заявление от

ю

съответния следовател. Решението за приемане на новия член се взима на
събрание на Колегията с обикновено мнозинство, при явно гласуване.
ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО
Чл. 33. (Предишен чл.31, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) За почетен член на КСБ може да бъде избран юрист със стаж, като
следовател над десет години или изявен учен, специалист или общественик, със
значим личен принос в противодействието на престъпността или юридическата
наука.
(2) Почетните членове на КСБ се приемат от ОС на КСБ след направено
предложение от някоя от Колегиите или от УС на сдружението.
(3) Почетните членове на КСБ могат да участват със съвещателен глас в
събранията на Колегиите по своето местоживеене или месторабота, а по покана,
в заседанията на УС или на ОС.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 34. (Предишен чл.35, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) Членството в КСБ се прекратява :
1. По лично искане на члена на КСБ, адресирано до Колегията;
2. След неплащане на членски внос в рамките на едно тримесечие;
3. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
4. С прекратяване на юридическото лице КСБ;
5. След изключване от ОС на КСБ поради нарушаване Устава или на Моралния
кодекс на следователя, по инициатива на Колегията или на УС на КСБ;
(2) Членовете, чието членство е прекратено по т.т. 2 и 5 не могат да искат
неговото възстановяване.
(3) Членовете които са прекратили членството си губят всички имуществени и
неимуществени права по отношение на сдружението.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КСБ
Чл. 35. (Предишен чл.38, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) КСБ се
прекратява:
1. По решение на ОС;
2. По решение на СГС в случаите предвидени в закона.
ЛИКВИДАЦИЯ НА КСБ (Ново заглавие с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
Чл. 36. (Предишен чл.38, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) (1) При
прекратяване на КСБ се извършва ликвидация на сдружението.
(2) Ликвидаторът се определя от :
1. УС в случаите на прекратяване по чл. 35, т. 1;

и

2. СГС в случаите, когато не е определен ликвидатор от УС, както и когато това
е предвидено със закон;
(3) Имуществените въпроси при ликвидация се уреждат съобразно закона и чл.
10, ал. 5 и ал. 6 от настоящия Устав.
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Чл. 37(Предишен чл.40, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.).
(1) Общественият съвет на КСБ се състои от почетните й членове и членовете
на УС.
(2) За участие в заседание на Обществения съвет, могат да бъдат поканени
преподаватели от ВУЗ, магистрати, журналисти, общественици и
представители на други неправителствени и професионални организации.
(3) Общественият съвет :
1.Съдейства за социалните връзки на сдружението, дефинирането на
стратегията, приоритетите и основните й направления на дейност;
2. Подпомага превантивната работа на КСБ;
3.Спомага за повишаването на професионалната квалификация на
следователите;
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 38. (Предишен чл.41, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) КСБ не се сдружава със синдикални организации или с професионални
организации от друг бранш, съществуващи на регионално или на национално
ниво.
(2) КСБ в сътрудничество с браншовите организации на съдиите, прокурорите
Съюза на юристите в България, Националния институт по правосъдие
представителства на подобни чуждестранни организации и висшите училища :
1. Организира семинари, курсове, специализации и други форми за подготовка
и повишаване на квалификацията на своите членове;
2.Съдейства на професионалните връзки и координация между правозащитните
органи и организации от страната и чужбина;
3. Осигурява обмен на статистически данни и знания по криминалистика,
криминология, наказателно и наказателно-процесуално право;
МЕТОДИЧЕСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Чл. 39. (Предишен чл.42, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
(1) КСБ участва в разработването и съдейства за внедряването на методики за
разследване и препоръки за уеднаквяване практиката по разследване на
престъпления, като за тази цел привлича на обществени начала своите членове,
изтъкнати учени, практикуващи юристи.
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(2) За постигане целите на ал. (1), по решение на УС на КСБ, могат да бъдат
сключвани граждански и издателски договори.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. (Предишен чл.43, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) КСБ може да
издава печатен орган и поддържа свой сайт.
Чл. 41. (Предишен чл.44, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Знакът на КСБ
е кръгъл и изобразява : везните на Темида с меч насочен надолу и надпис в
горния край : „Камара на следователите”, а в долния „1999”.
Чл. 42. (Предишен чл.45, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) КСБ има
кръгъл печат, изобразяващ знака й.. Печатът се пази от председателя или
определен от него член на УС.
Чл. 43. (Предишен чл.46, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.)
Наименованието на КСБ, нейното седалище, адрес, данните за нейната
регистрация, регистрационния талон по БУЛСТАТ, както и печата, се поставят
върху всички нейни писмени изявления и издания.
Чл. 44. (Предишен чл.47, изм. с решение на ОС от 23.03.2013 г.) Уставът е
приет от ОС на КСБ, проведено на 23.03.2013 г., съобразно разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и обява в ДВ.
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