
УСТАВ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА 

УСТАВ
НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА (БАТМ)“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1)   Сдружението  с  нестопанска  цел  -  БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ПО
ТРАНСФУЗИОННА  МЕДИЦИНА,  наричано  по-долу  за  краткост  "сдружение",  е
юридическо  лице,  учредено  съгласно  разпоредбите  на  Закона  за  юридическите  лица  с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето
имущество.  

 
НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 Сдружението  ще  осъществява  дейността  си  под  наименованието  СДРУЖЕНИЕ  С
НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ  "БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ТРАНСФУЗИОННА
МЕДИЦИНА", съкратено БАТМ, което може допълнително да се изписва и на чужд език –
BULGARIAN ASSOCIATION OF TRANSFUSION MEDICINE (BATM).

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3  Седалището на сдружението е в гр. София 1233, ж. к. Банишора  92, вх. Г, ет. 8, ап. 47.

ЦЕЛИ

Чл. 4  Основните цели на сдружението са:

1) да  съдейства  за  развитието  на  всички  области  на  ТРАНСФУЗИОННАТА
МЕДИЦИНА  в  България  –  кръводаряване,  имунохематологична  диагностика,
диагностика  на  трансмисивни  инфекции,  терапия  с  кръв  и  кръвни  продукти  и
други, в съответствие със съвременните принципи и знания;

2) да съдейства за издигане на ролята и значението на трансфузионната медицина в
областта на медицината и в обществото;

3) да  създава  условия  за  професионално  развитие  и  изява  на  своите  членове  в
областта на трансфузионната медицина;  

4) да популяризира новостите в областта на трансфузионната медицина;
5) да  съдейства  за  повишаване  на  нивото  на  знанията  и  лекарската  практика  на

специалисти от други специалности, които провеждат  лечение с кръв и кръвни
продукти;

6) да  съдейства  за  организиране  на  продължаващо  и  непрекъснато  теоретично  и
практическо обучение по трансфузионна медицина на: 1) специалистите лекари,
лекари-специализанти  и  специалисти  по  здравни  грижи,  работещи  в  цялата
система по трансфузионна хематология; 2) студенти в V курс на Медицинските
университети; 3) студенти по Здравни грижи в съответните учебните заведения. 

7) да обединява и подпомага членовете на сдружението за постигане на общите им
цели;
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8) да подпомага работещите в областта на трансфузионната хематология в диалога  и
взаимоотношенията  им с местната  и  централната  власт  (МЗ),  както  и с  БЛС и
НЗОК.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

1) организиране  и  провеждане  на  курсове  за  обучение  на  специалисти  по
трансфузиология, осигуряване на актуални наши и международни програми, размяна
на опит между отделни специалисти и организации;

2) тясно  сътрудничество  с  Националния  център  по  трансфузионна  хематология,  с
Регионалните  трансфузионни  центрове,  с  Отделенията  и  Лабораториите  по
трансфузионна хематология към МБАЛ и СБАЛ в страната;

3) близко сътрудничество с Българския червен кръст по проблемите на кръводаряването
като обществено значима дейност - участие в национални и социални програми;

4) тясно сътрудничество с НЗОК, Българския лекарски съюз и ИАЛ при разработване на
клинични  пътеки,  изискващи  преливане  на  кръв  и  кръвни  съставки  и
имунохематологична диагностика;

5) сътрудничество  с  научните  дружества  по  специалности,  свързани  с
трансфузиологията, както и с международни организации, отговарящи за развитието
на съвременната трансфузионна медицина;

6) сътрудничество с научните дружества  по трансфузиология на Балканските държави, с
оглед по-тясно регионално сътрудничество;

7) организиране  на  конференции,  семинари,  кръгли  маси,  симпозиуми,  сателитни
симпозиуми  и  други  форуми  за  дискутиране  на  проблеми,  свързани  с
трансфузионната медицина;

8) разработване на съвместни проекти и програми с наши и международни организации
в областта на съвременните методи, използвани в цялата „трансфузионна верига” – от
кръводаряването до приложението на кръвта и кръвните продукти;

9) създаване на контакти с наши и чужди инвеститори с оглед оптимизиране на проекти
в областта на  трансфузионната медицина;

10) участие  при  създаване  на  нови  стандарти  и  актуални  програми  в  областта  на
трансфузионната  медицина;

11) участие  в  изготвянето  на  проекти  за  нормативни  документи,  уреждащи  правната
уредба в областта на трансфузионната хематология в България;

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6  Сдружението  осъществява дейност в обществена полза, като изразходва имуществото
си само за посочените цели в чл. 4 от този Устав.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7  Предметът на дейност на сдружението е:

    Подпомагане на развитието на трансфузионната медицина в България чрез:

1) набиране,  разпространение  и  анализ  на  информацията  за  проблемите  на
трансфузионната медицина  в страната;
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2) набиране,  разпространение  и  анализ  на  информацията  за  добрата  медицинска
практика  (лабораторна и клинична) и постиженията в областта на трансфузионната
медицина  в страната;

3) провеждане на обучение чрез курсове, лекции, семинари и симпозиуми;
4) набиране и предоставяне на специалистите и специализантите по трансфузиология на

информация за най-новите методики и постижения в областта от нашата и световна
практика;

5) организиране  отпечатването  на  програми,  актуални  издания  и  бюлетини  за
популяризиране  на  съвременни,  утвърдени  от  клиничната  практика  методи   при
лечението с кръв и кръвни продукти;

6) участие  в  извършване  на  експертни  оценки  за  нови  методики  и   проекти  на
нормативни документи, уреждащи въпросите на кръводаряването, кръвопреливането,
както и на алтернативни методи на кръвопреливане;

7) участие  в  разработване  на  стандарти  и  стандартни  методики  за  лечение  с  кръв  и
кръвни продукти в различните хирургични и нехирургични специалности;

8) популяризиране  на  дейността  и  достиженията  в  областта  на  трансфузионната
медицина  пред специалисти  от  различните  специалности,  изискващи преливане  на
кръв и кръвни съставки;

9) защита  на  професионалните  интереси  на  лекарите,  работещи  в  областта  на
трансфузионната  медицина по проблемите на "добрата медицинска практика"  пред
законодателните и административни инстанции, когато е необходимо;

10) сключване  на  договори  и  възлагане  на  теми  за  разработване  на  членове  от
асоциацията   при  въвеждане  на   нови  методики  в  трансфузионната  практика  и
лечението с кръв и кръвни продукти;

11) проучване  на  утвърдени  нови  програми  и  методи  и  тяхното  въвеждане  в
трансфузионната  практика при лечението с кръв и кръвни продукти. 

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ

Чл. 8  Сдружението извършва срещу заплащане и следната допълнителна стопанска дейност,
която се  подчинява на условията  и  реда,  приет в  съответстващите закони и правилници,
регламентиращи тази дейност:

1) организиране и провеждане на курсове, семинари и лекции, с тематика в областта на
кръводаряването, кръвопреливането и лечението с кръвни продукти;

2) участие в експертна оценка на  нови методи за лечение с кръв и кръвни продукти 
3) издателска  дейност  -  отпечатване  на  издания  и  информационни  материали  по

тематика, свързана с основната дейност на сдружението;
4) консултантска дейност срещу заплащане в дейността на болнични и извън болнични

заведения и центрове;
5) консултиране  и  участие  в  изработване  на  проекти  за  изграждане  и   кабинети  за

изпълнение на програми по различните методи на автохемотрансфузии.
  
Чл.  9  Сдружението  не  извършва стопанска  дейност,  която не  е  свързана  с  предмета  на
основната му дейност съгласно този Устав. Приходите от допълнителната стопанска дейност
ще  бъдат  използвани  само  за  постигане  на  целите  на  сдружението.  Сдружението  не
разпределя печалби. 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
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Чл. 10 Българската асоциация за трансфузионна медицина се представлява от Председателя
на Управителния съвет.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.11  Сдружението се учредява за неопределено време.

ЧЛЕНСТВО

Чл.  12  Членове  на  сдружението  могат  да  бъдат  дееспособни  физически  лица,  които  са
правоспособни лекари,  специалисти или специализанти по специалността  "трансфузионна
хематология",  биолози  и/или  специалисти  по  здравни  грижи  (медицински  лаборанти  и
медицински  сестри),  които  работят  във  националната  система  по  трансфузионна
хематология, както и местни и чуждестранни юридически лица  (сдружения с нестопанска
цел, фондации, търговски дружества), съпричастни с целите на сдружението и желаещи да я
подпомогнат в дейността й.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.13 Членството в сдружението е доброволно;

1) Кандидатът подава мотивирана писмена молба или регистрационна форма, с която
декларира,  че  е  запознат  и  приема  разпоредбите  на  настоящия Устав.  Молбата  се
подава до Управителния съвет на БАТМ.

2) Кандидатите – физически лица представят заедно с молбата си копие от дипломата за
завършено  висше  или  полувисше  образование  и  копие  от  свидетелство,
удостоверяващо придобита специалност или удостоверение, че са специализанти по
съответната специалност.

3) Кандидатите  -  юридически  лица представят заедно с молбата  си удостоверение за
актуално  състояние,  решение  на  техните  компетентни  органи  за  членство  в
сдружението, както и копие от Устав,  учредителен акт или дружествен договор на
юридическото лице.

4) Управителният  съвет  разглежда  молбата  по  възможност  на  първото  заседание,
следващо  датата  на  подаването  й.  Когато  молбата  има  недостатъци  или  не  са
представени  всички  необходими  приложения,  разглеждането  й  се  отлага,  като  се
предоставя едномесечен срок за отстраняването на недостатъка.

5) Решението  за  приемане  на  нов член се взема с обикновено мнозинство  от  всички
членове на Управителния съвет. 

6) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.14  Членовете на сдружението имат следните права:

1) да  участват  в   управлението  на  сдружението;  да  избират  и  да  бъдат  избирани  в
ръководните органи на сдружението;

2) да бъдат информирани за неговата дейност;
3) да ползват имуществото на сдружението, доколкото това е свързано с упражняване на

дейности  и  функции  в  неговите  управителни  органи  или  в  такива,  възложени  с
решение на тези органи;

4) да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на
този Устав;
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Чл.15 Членовете на сдружението имат следните задължения:

1) да  спазват  разпоредбите  на  настоящия  Устав  и  да  изпълняват  решенията  на
ръководните органи на сдружението;

2) да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3) да издигат авторитета на сдружението;
4) да спомагат за увеличаване на имуществото на сдружението;
5) да не извършват действия, противоречащи на целите на сдружението или действия

които го злепоставят;
6) да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;
7) да  декларират  актуален  адрес  на  електронна  поща  и  реален  физически  адрес  за

получаване на покани (за участие в заседание на Общото събрание и др.), съобщения
и  т.  н.  уведомления,  свързани  с  дейността  на  сдружението  и  своевременно  да
информират сдружението за всяка настъпила промяна в декларираните обстоятелства.

Чл.16 (1)Членските права и задължения не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.
(2) Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не

може да бъде предоставяно на трето лице.

Чл.17 Членовете  на  сдружението  отговарят  за  неговите  задължения  само  до  размера  на
предвидените в този устав задължителни имуществени вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.18  Членството в сдружението се прекратява:

1) с  едностранно  писмено  волеизявление,  отправено  до  Управителния  съвет  на
сдружението;

2) със смъртта на физическото лице – член на сдружението;
3) с лишаване от лекарски права на физическото лице - член на сдружението;
4) при прекратяване на юридическо лице - член на сдружението;
5) с изключване по решение на Управителния съвет;
6) с отпадане, констатирано от Управителния съвет;
7) с прекратяване на сдружението с влязло в сила съдебно решение.

Чл.19 (1)  Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по
предложение на Управителния съвет в случаите когато:

1) нарушава предвидените в чл.15 задължения към сдружението;
2) извърши действия, несъвместими със статута му на лекар;
3) извърши действия, несъвместими с членството му в сдружението.

(2)  При маловажни нарушения,  Управителния съвет дава срок за прекратяване на
нарушението.

Чл.20  (1)  Членственото правоотношение отпада, когато член на сдружението:

1) не  е  присъствувал  на  повече  от  три  последователни  заседания  на  Общото
събрание;

2) не е направил встъпителната си вноска за членство;
3) не е внесъл или просрочил три последователни вноски по чл. 48;

5



УСТАВ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА 

4) при неплащане на допълнителната парична вноска по чл. 50.  

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се констатират от Управителния съвет по документите на
сдружението и отпадането се докладва на Общото събрание. 

Чл.21  При прекратяване на членството,  сдружението не дължи връщане на направените
имуществени вноски.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.22  Органи на Българската асоциация по трансфузионна медицина са: Общо събрание,
Управителен съвет,  от чийто състав се избират Председател и Изпълнителен секретар на
Управителния съвет. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23 (1)  Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови
членове.

(2)  Юридическите лица участват в събранието чрез представляващите ги лица.

Чл.24 (1)Членовете  на  сдружението  могат  да  упълномощят  с  писмено  пълномощно
физическо  лице  да  ги  представлява  в  един  или  неограничен  брой  заседания  на  Общото
събрание.  

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице – член на сдружението.
(3)  Пълномощниците  нямат  право  да  представляват  повече  от  трима  членове

едновременно и не могат да преупълномощават трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25  (1) Общото събрание:
1) изменя и допълва Устава на сдружението;
2) приема всички вътрешни актове, необходими за организацията на дейността на

сдружението;
3) избира и освобождава членовете на Управителния съвет; избира и освобождава

Председателя на Управителния съвет;
4) приема и изключва членове на сдружението;
5) взема решение за откриване и закриване на клонове;
6) взема решение за участие в други организации;
7) взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8) приема основни насоки на работата на сдружението и програма за дейността

му;
9) приема бюджета на сдружението;
10) взема  решения  относно  дължимостта  и  размера  на  членския  внос  или

имуществени вноски;
11) приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12) отменя  решения  на  другите  органи на  сдружението,  които  противоречат  на

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава или други вътрешни
актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13) взема  решения  по  всички  въпроси,  поставени  в  неговата  компетентност  от
Закона или настоящия Устав.

(2) Общото събрание не може да предоставя на друг орган на сдружението правата си
по ал.1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12.
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(3) Решенията  на  Общото  събрание  са  задължителни  за  другите  органи  на
сдружението и за неговите членове.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26  Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния съвет веднъж
годишно  и  на  извънредни  заседания  -  при  необходимост.   Заседанието  се  провежда  в
подходящо помещение в населеното място на седалището на сдружението.

Чл.27 (1) Общо събрание може да бъде свикано и по инициатива на една трета от членовете
на сдружението като отправят писмено искане до Управителния съвет за това.
(2) В  случай,  че  Управителният  съвет  не  свика  Общото  събрание  в  едномесечен  срок,
Общото събрание се свиква от съответния окръжен съд по седалището на сдружението по
писмено искане на заинтересованите членове.

Чл.28  (1) Поканата за свикване на Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по
чия инициатива се свиква.  
(2) Поканата  за  свикване  на  Общо  събрание  се  изпраща  до  всеки  от  членовете  на
сдружението, като те се считат редовно уведомени, ако са я получили 7 (седем) календарни
дни  преди  определения  за  заседанието  ден.  За  валидна  се  счита  поканата  изпратена  по
електронна  поща  с  активирана  опция  за  електронно  потвърждаване  на  отварянето  на
писмото. Покана чрез пощенски оператор с допълнителна услуга  „препоръка” се изпраща
само,  ако  има  сериозна  и  непреодолима  техническа  пречка  за  изпращане  на  покана  по
електронен път.

Чл.29  Писмените  материали,  свързани  с  дневния  ред  на  заседанието,  трябва  да  са  на
разположение  на  адреса  на  сдружението  към датата  на  изпращане  на  поканата  за  Общо
събрание и да се предоставят на всеки член при поискване.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО И КВОРУМ 

Чл.30 (1)  Общото  събрание  се  председателства  от  Председателя  на  Управителния  съвет.
Присъстващите  на  Общото  събрание  членове  на  сдружението  избират  председателстващ
заседанието при отсъствие на Председателя на Управителния съвет.
(2)  Протоколист  на  заседанието  е  Изпълнителният  секретар  на  Управителния  съвет.  В
случай, че той не присъства на заседанието присъстващите избират протоколист.
(3) Присъстващите на заседанието избират преброител/и, които извършват преброяване на
гласовете при вземане на решенията.
 
Чл. 31 (1)  Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете
му.  При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 (един) час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се счита редовно, колкото и членове да се явят.

(2)  Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се
отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях,
заверява се от председателстващия и секретаря на заседанието и се прилага към протокола от
същото.

ГЛАСУВАНЕ
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Чл.32  При гласуване всеки член на сдружението има право само на един глас.

Чл.33 Член на Общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси,  отнасящи
се до:

1) него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена
линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения. 

РЕШЕНИЯ

Чл.34  Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство на повече от половината от
присъстващите.  Решенията по чл.25 т.1 и т.7 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3
от гласовете на присъстващите.

Чл.35  Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в
предварително обявения дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.36 (1)  Управителния съвет се състои от 5 (пет) члена на сдружението.
(2)   Членовете  на  сдружението  -  юридически  лица,  могат  да  посочат  за  член  на

Управителния съвет лице, нечленуващо в сдружението;
(3) Управителния съвет избира един от членовете си за Изпълнителен секретар.

МАНДАТ

Чл. 37  Управителния съвет се избира за срок от 3 (три) години, като неговите членове могат
да бъдат преизбирани неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.38  Управителния съвет:
1) решава всички въпроси,  свързани с  дейността  на сдружението,  които Законът  или

настоящия Устав не поставят в изключителната компетентност на Общото събрание
или друг орган на сдружението;

2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3) разпорежда  се  с  имуществото  на  сдружението  при  спазване  на  изискванията  на

настоящия Устав
4) ежегодно подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5) ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6) определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително

тази в обща полза и носи отговорност за това;
7) приема правила за работата си;
8) избира от състава си изпълнителен секретар;

ЗАСЕДАНИЯ
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Чл.39 Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива,
но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите
членове.  Ако в 7-дневен срок председателят не свика заседание, такова се свиква от всеки от
неговите членове.

Чл.40 (1)   Заседанието  е  редовно,  ако  на  него  присъстват  3  (трима)  от  членовете  на
Управителния съвет.   За присъстващ се счита  и член на Управителния съвет,  с  който се
поддържа двустранна конферентна връзка по телефон, респ. чрез друг подходящ технически
способ,  допускащ  установяването  на  самоличността  му  и  позволяващ  участието  му  в
обсъжданията  и  вземанията  на  решенията.  Този  факт  се  удостоверява  в  протокола  от
председателстващия  заседанието  и  впоследствие  от  подписа  на  задочно  участвалия  в
заседанието;

(2)   Редовно  решение  може  да  се  вземе  и  без  да  се  провежда  заседание,  стига
протоколът  за  това  да  бъде подписан  без  възражения  и забележки от всички членове на
Управителния Съвет;
Чл.41  Заседанията  се  ръководят  от  председателя  на  Управителния  съвет,  а  в  негово
отсъствие от избран друг член на съвета.

 
РЕШЕНИЯ

Чл.42  Управителния съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по
член 38, т.3 и т.6 от Устава и чл.14 ал.2 от ЗЮЛНЦ - с единодушие на всички членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43 (1)   Председателят  на  Управителния  съвет  е  негов  член  и  се  избира  от  Общото
събрание за срок от 3 (три) години едновременно с избора на членовете на Управителния
съвет. 

(2) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението. Той има право
да  упълномощава  други  лица  за  извършване  на  конкретни  действия,  доколкото  те  не
надхвърлят пределите на неговата представителна власт.

(3)  Председателят на Управителния съвет:
1) изпълнява  решенията  и  осъществява  функциите,  възложени  му  от

управителните органи на сдружението;
2) координира  дейностите  по  приетата  от  Общото  събрание  програма  за

дейността на сдружението;
3) поддържа връзка със Съюза на научните медицински дружества;
4) поддържа  връзка  с  международни  научни  организации,  чиято  дейност  е

свързана с проблемите на трансфузионната медицина. 

Чл.44 Председателят  на  Управителния  съвет  няма  право  да  извършва  разпоредителни
действия с имуществото на сдружението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 45 (1) Изпълнителният секретар се избира от Управителния съвет  за срок от 3 (три)
години.

(2) Изпълнителният секретар на Управителния съвет води протоколите на заседанията
на Общото събрание на сдружението и на заседанията на Управителния съвет, съхранява и
отговаря за цялостната документация на сдружението, извършва и други действия, свързани

9



УСТАВ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА 

с текущата дейност на сдружението, възложени му от Общото събрание, Управителния съвет
и Председателя на Управителния съвет.

ИМУЩЕСТВО

Чл.46 Имущество на сдружението включва правото на собственост и други вещни права
върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.47  Източници  на  средства  на  сдружението  са  имуществени  вноски  на  членовете,
приходи  от  допълнителна  стопанска  дейност,  дарения  от  физически  и  юридически  лица
(сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.

Чл.48   Всички членове дължат месечен или годишен членски внос.

Чл.49  Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне
от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на депозирането им.

Чл.50  При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да вземе
решение за допълнителни вноски на членовете за покриване на загубите.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.51 (1)   Сдружението  може  безвъзмездно  да  разходва  имущество  и  да  осъществява
дейността си, насочена за реализиране на целите, определени по реда на настоящия Устав и
ЗЮЛНЦ.

(2)   За  безвъзмездно  разходване  на  имущество  на  сдружението,  Общото  събрание
взема  мотивирано  решение  с  квалифицирано  мнозинство  от  2/3  от  всички  присъстващи
членове.

(3)  Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ, както
и  с  юридически  лица,  в  които  посочените  лица  са  управители,  освен  ако  сделките  са  в
очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.  52 Сдружението  не  може  да  се  преобразува  в  сдружение  с  нестопанска  цел  за
осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.53  Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2.  по  решение  на  окръжния  съд  по  седалището  в  случаите  на  чл.13,  ал.1  т.3  от

ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
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Чл.54 (1)  При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат
разпоредбите на Търговския закон.

(2)  Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал.4 и
чл.14, ал.3 на ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3)  Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните
парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а едва
след това и на недвижимото имущество на сдружението.  Той няма право по никакъв начин
да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.55  Имущество,  останало  след  удовлетворяване  на  кредиторите,  се  предоставя  по
решение  на  съда  на  юридическо  лице  с  нестопанска  цел,  определено  да  извършва
общественополезна дейност със същата или близка на сдружението цел.  Ако имуществото
не  бъде  предоставено  по  този  ред,  то  се  предава  на  общината  по  седалището  на
прекратяваното сдружение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Въпросите, неуредени в настоящия Устав, се решават съобразно разпоредбите на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел и законодателството на Република България.

Настоящият Устав е приет на 13.12.2014.г. на Учредителното събрание на Българската
асоциация по трансфузионна медицина.
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