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УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ 

“ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

(Приет от Общото събрание, 
състояло се на 22 ноември 2008 г. в гр. Пловдив)

І. СТАТУТ

Чл. 1 (1) Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването 
на сдружение “ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, 
наричано  по-нататък  за  краткост  "сдружението",  в  съответствие  с 
изискванията на българското законодателство и по-специално на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (“ЗЮЛНЦ”).

(2)То е доброволно, неправителствено сдружение на физически 
и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани 
с  развитието  на  кардиологията  или  граничните  с  нея  медицински, 
фармацевтични или биологични специалности.

(3)Сдружението  осъществява  дейността  си  в  областта  на 
кардиологията в сътрудничество с Министерство на здравеопазването на РБ, 
с Българския лекарски съюз, с другите професионални сдружения на лекари 
и  специалисти  по  здравни  грижи,  както  и  с  европейски  и  световни 
организации, чиято дейност е ориентирана в областта на кардиологията.

Чл. 2 (1) Сдружението  е  юридическо  лице  с  нестопанска  цел  по 
българското законодателство и неговото имущество е отделно от имуществото 
на членовете му.

(2)Сдружението  се  определя  като  организация  за 
осъществяване  на  дейност  в  частна  полза,  при  спазване  на  следните 
принципи:

1.Спазване на професионалната медицинска етика.
2.Избягване на конфликта на интересите между членовете на 

дружеството и бенефициентите от дейността на дружеството.
3.Прозрачност и отчетност при изразходване на средствата на 

дружеството.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК 

Чл. 3 Наименованието  на  сдружението  е  "Сдружение 
“ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”.

Чл. 4 (1)  Седалището  на  сдружението  е  в  гр.  София,  Столична 
община, район Илинден, а адресът на управление е – гр. София, Столична 
община, район Илинден, ул.Коньовица № 65. 

(3)Всяко  официално  писмено  изявление  на  сдружението 
съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата 
регистрация, включително номер по БУЛСТАТ.

Чл. 5 Съществуването на сдружението не се ограничава със срок.



ІІІ. ЦЕЛИ, 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Чл. 6 Сдружението си поставя следните цели:
1.Да  подпомага  развитието  на  кардиологичната  наука  и 

практика в страната.
2.Да  съдейства  на  специалистите,  работещи  в  областта  на 

кардиологията да повишават познанията и квалификацията си в областта на 
кардиологията.

3.Да  съдейства  за  установяване  на  сътрудничество  между 
лекарите  кардиолози  и  лекарите  от  други  тесни  специалности, 
общопрактикуващите лекари и специалистите по здравни грижи за обмяна на 
опит и приложение на положителни практики и методи на лечение.

4.Да  съдейства  и  подпомага  лечението  на  пациенти  с 
кардиологични заболявания.

Чл. 7 Средствата, чрез които сдружението ще осъществява целите си 
са:

1.Популяризиране  постижения  на  кардиологичната  наука  и 
практика сред лекарите кардиолози, общопрактикуващите лекари, лекари от 
други  специалности,  специалистите  по  здравни  грижи,  пациентите  и 
обществото;

2.Организация и участие в национални и международни научни 
форуми в областта на кардиологията;

3.Изготвяне  на  становища  по  практически  въпроси  на 
здравеопазването и организацията на кардиологична помощ в страната.

4.Сътрудничество,  обмен  на  опит  с  организации,  институции, 
физически  и  юридически  лица,  които  имат  сходни  цели,  като  се  отдава 
особено  внимание  на  контактите  и  сътрудничеството  с  Европейското 
кардиологично дружество; 

5.Самостоятелно  или  съвместно  с  трети  лица  организиране, 
участие и финансиране на проекти и дейности за постигане на целите;

6.Съдействие  и  подпомагане  на  специалисти  в  областта  на 
кардиологията чрез разпространение на необходимата научна и практическа 
литература;

7.Разработване на учебни програми и методологии на обучение 
на  специалисти  в  областта  на  кардиологията  за  различни  степени  на 
образование, включително и за следдипломна квалификация;

8.Съдействие  на  МЗ,  НЗОК  и  на  други  държавни  органи  по 
въпроси, свързани с кардиологичната наука практика и лечение.

9.Публикуване  и  разпространение  на  научна  и  практическа 
литература в областта на кардиологията;

10.Взаимодействие  с  електронните  медии  за  създаване  на 
целенасочени програми за превенцията на сърдечносъдовите заболявания.

11.Организация  и  ръководство  на  научни  изследвания  и 
експериментални  лечения  в  областта  на  кардиологията  чрез  постоянни  и 
временни работни групи по конкретни теми.

Чл. 8 (1)  За  постигане  на  целите  си,  сдружението  осъществява 
допълнителна стопанска дейност, тясно свързана с основната му дейност.

(4)Предметът  на  допълнителната  стопанска  дейност  на 
сдружението е: издателска дейност, организация на курсове за следдипломна 
квалификация,  организация  на  национални  и  международни  прояви, 
рекламна,  информационна  и  програмна  дейност,  както  и  всяка  друга 
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стопанска дейност, целяща да подпомогне постигане на целите му, свързана с 
основната дейност на сдружението.

(5)Извършваната  стопанска  дейност  от  сдружението  се 
подчинява на условията и реда, определени от съответното законодателство, 
регулиращо съответния вид стопанска дейност. 

(6)Сдружението  не  разпределя  печалба,  а  всички  приходи от 
стопанската му дейност се използват за постигане на определените от този 
устав цели на сдружението.

ІV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9 (1) Имуществото на сдружението се формира от:
1.Встъпителни вноски на членовете;
2.Годишен членски внос;
3.Целеви вноски;
4.Дарения и завещания;
5.Приходи от допълнителната стопанска дейност;
6.Други приходи на сдружението.
(2)Имуществото  на  Дружеството  се  състои  от  парични 

средства,  движими  и  недвижими  вещи,  ценни  книжа,  обекти  на 
интелектуалната собственост и други права.

(3)Размерът на встъпителните вноски, годишния членски внос 
и целевите вноски от членовете на сдружението се определят с решение на 
Общото  събрание  на  сдружението,  в  което  се  определят  и  сроковете  за 
внасянето им.

(4)Сдружението приема дарения и завети, само ако волята на 
дарителите  и  завещателите  съответства  на  целите  на  сдружението  и  се 
изразходват в съответствие с тази воля. 

(5)При получаване на дарения дружеството спазва стриктно 
изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(6)Имуществото на дружеството се използва изключително за 
постигане на целите му.

V. ЧЛЕНСТВО

Чл. 10 (1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2)Член  на  сдружението  може  да  бъде  всяко  дееспособно 

физическо  или  юридическо  лице,  което  отговарят  на  изискванията  за 
съответния вид членство и чиито професионална дейност  или интереси са 
свързани с развитието на кардиологията или граничните с нея медицински, 
фармацевтични или биологични специалности.

Чл. 11 (1) Членовете на сдружението могат да бъдат:
1.Редовни;
2.Почетни;
3.Асоциирани;
4.Младши.
(2)Всички  членове  на  сдружението  трябва  да  отговарят  на 

условието в чл. 10 по-горе.

Чл. 12 (1)  Редовен  или  асоцииран  член  на  сдружението  може  да 
бъде всяко физическо лице на възраст над 30 години, гражданин на РБ или 
на друга страна от Европейския съюз, както и всяко юридическо лице, със 
седалище в РБ или в друга страна от Европейския съюз.
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(2)Почетен  член  на  сдружението  може  да  бъде  физическо 
лице - изтъкнат учен в областта на кардиологията, независимо от неговото 
гражданство,  както  и  юридическо  лице  със  седалище  в  независимо  коя 
страна,  имащо  значителен  принос  за  утвърждаване  и  развитие  на 
кардиологичната наука и практика в България.

(3)Асоцииран  член  на  сдружението  може  да  бъде  и  всяко 
физическо  или  юридическо  лице,  с  местожителство  или  седалище  извън 
страните от Европейския съюз.

(4)Младши член на сдружението може да бъде само физическо 
лице, гражданин на РБ или на друга страна от Европейския съюз, на възраст 
до 30 години.

Чл. 13 (1) Всеки кандидат за редовен, асоцииран или младши член 
на  сдружението  подава  писмена  молба  до  Управителния  съвет  на 
сдружението, която съдържа освен личните данни на кандидата и:

1.Желанието  му  да  бъде  приет  за  член  на  сдружението  с 
посочване на вида членство, което желае, както и работните групи, в които 
би желал да се включи (максимум три);

2.Естество на професионалната му дейност;
3.Декларация, че приема този устав;
4.Посочване  на  двама  от  досегашните  членове  на 

сдружението,  които ще изпратят  препоръките си за него до Управителния 
съвет.

(2)Молбата  за  членство  в  сдружението,  със  съдържанието, 
посочено в предшестващата алинея, може да бъде подадена и по електронен 
път.

(3)Управителният съвет регистрира молбата на кандидата и го 
уведомява писмено или по електронен път за редовното й постъпване и за 
регистрационния й номер.

(4)Препоръките  на  кандидата  от  досегашните  членове  на 
сдружението  се  изпращат  директно  на  Управителния  съвет  и  следва  да 
постъпят в едномесечен срок от подаване на молбата.

(5)Управителният съвет се произнася по молбата на кандидата 
в  едномесечен  срок  от  постъпване  на  препоръките  на  кандидата,  но  във 
всички  случаи  не  по-късно  от  два  месеца  след  постъпване  на  молбата  и 
уведомява писмено или по електронен път кандидата за решението си.

(6)Членственото  правоотношение  възниква  от  момента  на 
постъпване на встъпителната вноска на кандидата.

Чл. 14 (1)  Почетните  членове  се  приемат  с  решение  на  Общото 
събрание на сдружението по предложение на Управителния съвет.

(2)Предложения за избиране на почетен член могат да бъдат 
отправяни  до  Управителния  съвет  най-късно  един  месец  преди  редовното 
годишно Общо събрание от всеки член на сдружението. 

(3)Управителният съвет уведомява кандидата за почетен член 
за постъпилото предложение.

(4)Почетното членство възниква от момента на решението от 
общото събрание на сдружението за приемането им.

Чл. 15 (1)  Всички  членове  на  сдружението  имат  право  да  бъдат 
информирани за  неговата  дейност,  да се  ползват  от  имуществото  му и от 
резултатите от дейността му по реда, предвиден в този устав.

(2)Всеки член има право да участва в проявите, организирани 
от сдружението, както и в Общото събрание.

(3)Редовните, почетните и младшите членове имат право на 
един глас в Общото събрание, както и право да участват в управителните му 
органи. 
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(4)Асоциираните  членове  имат  съвещателен  глас  в  Общото 
събрание и не могат да бъдат избирани в управителните органи.

Чл. 16 (1) Редовните членове на сдружението заплащат встъпителна 
вноска, годишен членски внос за участие в сдружението.

(2)Размерът на вноските и сроковете за внасяне се определят 
с решение на Общото събрание.

(3)Младшите членове на сдружението, които не са студенти, 
заплащат 50 % от вноските по предходните алинеи и от таксите за участие в 
проявите,  организирани  от  сдружението,  а  младшите  членове,  които  са 
студенти - 25 % от същите.

(4)Асоциираните членове на сдружението заплащат 50 % от 
вноските по ал. 1 и 2 по-горе.

(5)Почетните членове са освободени от вноските по ал. 1 и 2, 
както и от таксите за участие в проявите, организирани от сдружението.

Чл. 17 (1)  Членските  права  и  задължения,  с  изключение  на 
имуществените, са непрехвърлими и ненаследими. 

(2)Когато не се  касае  за  права и задължения,  свързани по 
естеството  си  с  личните  качества  на  съответен  член  на  сдружението, 
изпълнението им може да се предостави по пълномощие на друго лице. 

(3)Юридическите  лица  -  членове  на  сдружението  се 
представляват от техните законни представители или от пълномощници.

(4)Упълномощаването  от  член  на  сдружението  –  физическо 
или  юридическо  лице  -  се  извършва  в  писмена  форма,  без  нотариална 
заверка.

Чл. 18 (1)  За  задълженията  на  сдружението  членът  отговаря  до 
размера на предвидените в този устав и в съответното решение на Общото 
събрание имуществени вноски.

(2)Членът на сдружението не отговаря лично за задълженията му. 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 19 (1) Членството в сдружението се прекратява:
1.С едностранно писмено волеизявление до сдружението - от 

датата на получаването му от Управителния съвет.
2.Със смъртта или поставянето под запрещение - от датата на 

настъпване на съответното събитие.
3.С изключване - от датата на влизане в сила на решението на 

Управителния съвет.
4.С  прекратяването  на  юридическото  лице  -  от  датата  на 

вписване на прекратяването в съответния регистър.
5.При отпадане - от датата на влизане в сила на решението на 

Управителния съвет.
(3)Решението за изключване се взема от Управителния съвет 

на  сдружението,  при  поведение,  което  прави  по-нататъшното  членство 
несъвместимо. 

(4)Решението за отпадане се взема от Управителния съвет на 
сдружението, при невнасяне на установения годишен членски внос за срок от 
поне две години и системно неучастие в дейността на сдружението, което се 
констатира въз основа на документите на сдружението. 

(5)Решенията по предходните две алинеи могат да се оспорват 
от  заинтересувания в седмодневен срок от съобщаването им пред Общото 
събрание  на  сдружението,  но  не  по-късно  от  една  година  от  датата  на 
решението.
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(6)При  прекратяване  на  членството,  независимо  от 
основанието  за  това,  сдружението  не  дължи  връщане  на  направените 
имуществени вноски.

VІІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 20 (1) Органите на сдружението са:
1.Общо събрание на членовете.
2.Управителен съвет.
3.Контролен съвет.
4.Председател на сдружението.
(2)Общото събрание е върховният орган на сдружението.
(3)Управителният  съвет  е  управителният  орган  на 

сдружението, а контролният съвет е контролният орган на сдружението.
(4)Председателят представлява сдружението пред трети лица. 

Чл. 21 (1) Общото  събрание  се  състои  от  всички  членове  на 
сдружението с право на глас. 

(2)На него могат да присъстват и асоциираните членове със 
съвещателен глас.

Чл. 22 (1) Общото събрание:
1.Изменя и допълва устава.
2.Избира  и  освобождава  членовете  на  Управителния  и 

Контролни съвети.
3.Избира и освобождава Председателите на Управителния и 

Контролен съвети, Научния секретар и Касиера на сдружението.
4.Взема решение за откриване и закриване на клонове.
5.Взема решение за участие в други организации.
6.Взема  решение  за  преобразуване  или  прекратяване  на 

сдружението.
7.Приема  основните  насоки  и  програма  за  дейността  на 

сдружението.
8.Приема бюджета на сдружението.
9.Определя  размера  на  встъпителните  вноски,  на  годишния 

членски внос за участие в сдружението, и на другите имуществени вноски, и 
сроковете за внасянето им;

10.Приема  отчетите  за  дейността  на  Председателя,  на 
Управителния съвет, на Научния секретар и на Контролния съвет.

11.Отменя  противоречащите  на  закона,  устава  или  други 
вътрешни актове, решения на другите органи на сдружението.

12.Приема почетните членове на сдружението.
13.Приема годишната програма за дейността на дружеството.
14.Утвърждава извършените разходи.
15.Приема ежегодните отчети за дейността на управителните 

и контролен орган и освобождава от отговорност членовете им. 
16.Избира  и  освобождава  главния  редактор  на  списание 

"Българска кардиология".
17.Взема решение за  запис на  събранието  чрез  електронни 

средства.
18.Взема  решение  за  начина  на  гласуване  при  избор  на 

Председател и членове на органите на сдружението.
(2)Решенията  на  общото  събрание  са  задължителни  за 

останалите органи на сдружението.
(3)Решенията  на  общото  събрание  подлежат  на  съдебен 

контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
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Чл. 23 (1)  Общото  събрание  се  свиква  от  Председателя  на 
Управителния съвет. 

(2)Редовното  общо  събрание  се  свиква  най-малко  веднъж 
годишно.

(3)Извънредно  общо  събрание  може  да  се  свиква  от 
Председателя  на  Управителния  съвет  или  по  искане  на  една  трета  от 
членовете  на  сдружението.  Ако  в  последния  случай  Председателят  на 
Управителния  съвет  не  отправи  писмено  покана  за  свикване  на  Общото 
събрание в двуседмичен срок от постъпване на искането, то се свиква от съда 
по седалището на сдружението въз основа на отправено писмено искане на 
заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4)Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото за провеждането на общото събрание.

(5)Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в 
която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди 
насрочения ден и се публикува на страницата на сдружението в Интернет, 
както и в един ежедневник.

Чл. 24 Общото  събрание  е  законно,  ако  присъстват  повече  от 
половината от всички членове. 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.

Чл. 25 (1)  Всички  редовни,  почетни  и  младши  членове  на 
сдружението имат право на един глас в общото събрание,  а асоциираните 
членове имат право на съвещателен глас.

(2)Физическо лице -  член сдружението,  няма право на глас 
при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.него самия, 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.

(3)Пълномощниците  на  юридическите  лица  -  членове  на 
сдружението, нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се 
до взаимоотношения на сдружението с представляваните от тях юридически 
лица или с други юридически лица, осъществяващи дейност, сходна с тази на 
представляваните от тях. 

(4)Въз  основа  на  писмено  пълномощно,  един  член  на 
сдружението може да представлява в общото събрание не повече от трима 
други членове. Преупълномощаване, както и упълномощаване на лица, които 
не са членове на сдружението, не се допуска.

(5)Юридически  лица  -  членове  на  сдружението,  се 
представляват в общото събрание от техните законни представители или от 
пълномощник, като за пълномощниците се прилага предходната алинея.

Чл. 26 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 
присъстващите.

(2)Решения за изменение и допълване на устава, както и тези 
за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 
2/3 от присъстващите.

(3)По  въпроси,  невключени  в  обявения  в  поканата  дневен 
ред, Общото събрание не може да взима решения.

(4)Гласуването  по  всички  въпроси  в  дневния  ред,  с 
изключение на избора на членовете на органите на сдружението, е явно.
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(5)Относно избора на Председател и членове на органите на 
сдружението, самото общо събрание решава дали гласуването да е явно или 
тайно.

(6)Заседанията  на  Общото  събрание  се  ръководят  или  от 
Председателя  на  сдружението,  или  от  избран  от  събранието  измежду 
членовете му председател.

(7)Протоколът  се  води  от  протоколчик,  избран  от  Общото 
събрание  и  се  подписва  от  него,  от  Председателя  на  събранието  и  от 
преброителите на гласовете.

(8)Гласовете се преброяват от избрани от Общото събрание за 
конкретното заседание преброители на гласовете.

(9)Заседанията на Общото събрание могат да се записват и 
чрез  електронни  средства,  за  което  събранието  взема  решение  при 
откриване.

Чл. 27 (1) Управителният съвет се състои от 11 члена, избрани от 
Общото  събрание,  измежду  редовните,  почетните  и  младши  членове  на 
сдружението.

(2)Членове на Управителния съвет по право са:
1.Настоящият председател на сдружението с текущ мандат;
2.Избраният бъдещ председател на сдружението с незапочнал 

мандат;
3.Бившият  председател  на  сдружението  с  непосредствено 

изтекъл мандат;
4. Научният секретар на сдружението;
5. Касиерът на сдружението.
(3) Мандатите  на  настоящия  председател  на  сдружението, 

избраният бъдещ председател и бившият председател на сдружението са по 
две години, на научния секретар и на касиера - четири години, а на останалите 
членовете на Управителния съвет - три години.

(4)Съставът на Управителния съвет се обновява всяка година, 
като  Общото  събрание  избира  нови членове  на  мястото  на  тези,  с  изтичащ 
мандат. 

Чл. 28 Управителният съвет:
1.Планира,  организира  и  ръководи  текущата  дейност  на 

сдружението в съответствие с устава и решенията на общото събрание.
2.Управлява и се разпорежда с имуществото на сдружението 

при  спазване  изискванията  на  закона,  устава  и  решенията  на  Общото 
събрание.

3.Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
4.Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 

сдружението.
5.Приема правилник за дейността си.
6.Определя реда и организира извършването на дейността на 

сдружението и носи отговорност за това.
7.Определя седалището и адреса на сдружението.
8.Ръководи  дейността  на  сдружението  между  сесиите  на 

Общото събрание.
9.Утвърждава щата на служителите на сдружението и размера 

на възнагражденията им.
10.Създава постоянни работни групи и приема правилник за 

работата им. 
11.Приема решения за изключване или отпадане на членове 

на сдружението.
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12.Взема  решения  по  всички  въпроси,  които  по  закон  или 
съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

13.Взема решения преждевременно прекратяване на мандата 
на  членове  на  органите  на  сдружението  поради  настъпила  обективна 
невъзможност  за  осъществяване  на  функциите  им  и  избира  временни 
членове, които да осъществяват тези функции.

14.Определя  броя,  вида  и  наименованието  на  постоянните 
работни групи на дружеството и утвърждава техния правилник.

15.Приема други вътрешни актове.

Чл. 29 (1)  Заседанията  на  Управителния  съвет  се  свикват  и 
ръководят от Председателя. 

(2)При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи 
от избрания бъдещ председател на сдружението с незапочнал мандат или от 
бившия председател на сдружението с непосредствено изтекъл мандат.

(3)При  писмено  искане  на  една  трета  от  членовете  му, 
Председателят е длъжен да свика Управителния съвет. Ако той не изпълни 
това задължение в седмичен срок, Управителният съвет може да се свика от 
всеки един от заинтересуваните му членове. 

(4)Управителният  съвет  може  да  взема  решения,  ако  на 
заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(5)Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна 
или  друга  връзка,  гарантираща  установяването  на  самоличността  му  и 
позволяваща  участието  му  в  обсъждането  и  вземането  на  решения. 
Гласуването  на  този  член  се  удостоверява  в  протокола  от 
председателстващия заседанието.

(6)Решенията  се  вземат  с  мнозинство  от  присъстващите,  а 
решенията за определяне на ликвидатор, за разпореждане с имуществото на 
сдружението,  за  приемане  на  правилника  за  дейността  на  Управителния 
съвет - с мнозинство от всички членове. 

(7)Гласуването е явно.
(8)Управителният  съвет  може  заседава  дистанционно,  чрез 

електронна  връзка  или  да  взема  решения  и  без  да  бъде  провеждано 
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки 
и възражения от всички негови членове.

(9)Управителният съвет работи по приет от него правилник. 
(10)В заседанията на Управителния съвет могат да участвуват 

главният редактор на списание “Българска кардиология” и председателите на 
работните групи. При разглеждане на въпроси отнасящи се до дейността на 
дадена работна група присъствието на председателя й е задължително.

Чл. 30 (1) Сдружението се представлява от Председател - физическо 
лице.

(2)Председателят  се  подпомага  в  дейността  му  от  избрания 
бъдещ  председател  на  сдружението  с  незапочнал  мандат,  от  бившия 
председател на сдружението с непосредствено изтекъл мандат, от научния 
секретар и от касиера. 

(3)Мандатът на Председателя е 2 години. 
(4)Той  се  избира  от  Общото  събрание  две  години  преди 

започване на мандата му на Председател, като редовен член на Управителния 
съвет. 

(5)Председателят  организира  и  ръководи  дейността  и 
заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото 
събрание, Управителния съвет, този устав и закона; той е разпоредител и със 
средствата на сдружението и съхранява архива, сключва трудови договори и 
освобождава служителите на сдружението.
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(6)Председателят отчита дейността си пред Общото събрание 
с годишен отчет.

Чл. 31 (1) Мандатът на Председателя на сдружението или на член на 
Управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно при:

1.Смърт на физическото лице - от датата на смъртта.
2.Отзоваване -  от датата на влизане в сила на съответното 

решение на Общото събрание.
3.Настъпила  обективна  невъзможност  за  осъществяване  на 

функциите му - от датата на влизане в сила на решението на Управителния 
съвет за констатиране на настъпилата обективна невъзможност. 

4.Изключване или отпадане -  от датата на прекратяване на 
членството. 

(2)При преждевременно прекратяване на мандата на член на 
Управителния съвет,  Общото  събрание  избира  друг  член на  негово  място, 
който довършва мандата му.

(3)До  провеждане  на  Общо  събрание,  Управителният  съвет 
избира измежду членовете си лице, което да поеме функциите на този, чийто 
мандат е бил прекратен преждевременно.

Чл. 32 (1)  Общото  събрание  избира  Контролен  съвет  в  състав 
председател и двама членове, всеки с четиригодишен мандат.

(2)Контролният съвет осъществява контрол върху дейността на 
Управителния съвет и Председателя на сдружението относно изпълнение на 
решенията на Общото събрание, спазването на устава, закона и разходването 
на средствата.

(3)Контролният съвет приема правилник за работата си.
(4)Контролният  съвет  представя  пред  Общото  събрание 

ежегоден доклад за констатациите си и предложения за бъдещата работа.
(5)Относно заседанията на Контролния съвет, възможностите 

за  предсрочно  прекратяване  мандата  на  членовете  му,  както  и  относно 
избора на нов член при предсрочно прекратяване на мандата, се прилагат 
съответните правила за Управителния съвет.

Чл. 33 (1)  Всички  решения  на  органите  на  сдружението,  взети  в 
противоречие  със  закона,  устава,  решенията  на  Общото  събрание  и 
Управителния  съвет,  могат  да  бъдат  оспорвани  от  заинтересуваните  пред 
Общото събрание, в 7-модневен срок от узнаването им, но не по-късно от 
една година от датата на постановяването им.

(2)Споровете  по  предходната  алинея  могат  да  бъдат 
повдигани  и  пред  съда  по  регистрацията  на  сдружението  от  всеки 
заинтересуван или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не 
по-късно от една година от датата на постановяването им.

(3)Когато е налице оспорване пред Общото събрание и пред 
съда, при противоречие между решението на Общото събрание и на съда, се 
прилага съдебното решение.

ІХ. ПОСТОЯННИ РАБОТНИ ГРУПИ

Чл. 34 Постоянните  работни  групи,  определени  от  Управителния 
съвет, имат за задача:

1.Да  насърчат  изследователската  дейност  и  обмена  на 
информация в конкретно определена област на кардиологията.

2.Да  участват  в  изготвянето  на  програми  на  Конгресите  и 
другите научни и образователни прояви на сдружението.

3.Да участват в изготвянето на стратегията на сдружението.
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4.Да  осъществяват  и  поддържат  тесни  контакти  със 
съответните  работни  групи  на  Европейското  дружество  на  кардиолозите  и 
други дружества.

Чл. 35 (1)  Член  на  работна  група  може  да  бъде  всеки  член  на 
сдружението, който има интереси в съответната област и е изявил желание за 
участие  в  писмена  форма,  отправена  до  Управителния  съвет  или  Общото 
събрание.

(2)Всеки член на сдружението може да участва в не повече от 
три работни групи.

(3) Дейността на работните групи се координира от член на 
Управителния съвет, който е натоварен изрично с тази задача.

(4)Всяка  работна  група  избира  председател,  заместник 
председател и касиер с мандат от три години.

(5)Член  на  сдружението,  избран  за  председател,  заместник 
председател  или  касиер  на  една  работна  група,  не  може  да  бъде 
председател, заместник председател или касиер на друга работна група и не 
може да бъде едновременно и член Управителния съвет.

(6)Всяка работна група определя целите и задачите на своята 
дейност при спазване разпоредбите на правилника за постоянните работни 
групи на сдружението. 

(7)Работните групи изготвят ежегоден отчет за дейността си, 
който се публикува в печатния орган и на Интернет сайта на сдружението.

(8)Редът  за  свикване  и  провеждане  на  заседанията  на 
постоянните работни групи, както и взаимодействието между тях се уреждат 
в правилника за постоянните работни групи на сдружението.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 36 Сдружението се прекратява:
1.С решение на Общото събрание;
2.С решение на окръжния съд по седалището на сдружението 

в случаите, предвидени в закона.

Чл. 37 (1)  При  прекратяване  на  сдружението  се  извършва 
ликвидация.

(2)В  случаите  на  прекратяване  по  реда  на  член  36  т.  1, 
ликвидацията  се  извършва  от  Управителния  съвет  на  сдружението  или  от 
определено от него лице.

(3)Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в 
случая  на  чл.  36,  т.  2,  той се  определя  от  окръжния съд  по  седалището 
сдружението. 

(4)Относно  неплатежоспособността,  съответно  несъстоятел-
ността,  редът  за  ликвидация  и правомощията на ликвидатора се прилагат 
съответните законови разпоредби.

Чл. 38 (1) Ако не е било взето друго решение от Общото събрание 
на  сдружението  за  разпределяне  на  останалото  след  удовлетворяване  на 
кредиторите имущество, то се дарява от ликвидатора на друго сдружение с 
със сродна нестопанска цел, след удържане на дължимото на ликвидатора 
възнаграждение.

(2)Ако  не  съществуват лица  по  ал.  1  или  ако  те  не  са 
определяеми,  имуществото  преминава  върху  общината  по  седалището  на 
юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да го използва 
имущество  за  дейност,  възможно  най-близка  до  целта  на  прекратеното 
юридическо лице с нестопанска цел.
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(3)Лицата, придобили имущество в резултат на извършената 
ликвидация  по  предходните  алинеи,  отговарят  за  задълженията  на 
прекратеното  юридическо  лице  с  нестопанска  цел  до  размера  на 
придобитото.

Чл. 39 След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен 
да поиска заличаване вписването на сдружението от съответния регистър по 
седалището му.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40 (1)  Текущият  мандат  на  членовете  на  четирима  от 
действащия до момента на редовното Общо събрание Управителен съвет се 
продължава както следва: на двама - с 2 години, на двама - с 1 година. 

(2)Членовете на настоящия Управителен съвет, чийто мандат 
ще  бъде  продължен  с  една  година,  съответно  две  години  ще  бъдат 
определени от Общото събрание, на което ще се приеме настоящия устав, 
като конкретните членове ще бъдат предложени от Управителния съвет. 

Чл. 41 Финансовата година на сдружението съвпада с календарната 
година.

Чл. 42 За  всички,  неуредени  в  този  устав  въпроси,  се  прилагат 
правилата, предвидени в съответните закони на Р България.

Този  устав  беше  приет  на  Общото  събрание  на  "Сдружение 
"Дружество на кардиолозите в България", състояло се в гр. Пловдив, на 22 
ноември  2008  г.  и  съставлява  неразделна  част  от  протокола  на  това 
заседание.

**************************************************
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1. Досегашният  председател  –  да  се  предвиди  норма  за 
включването му в Управителния съвет.

2. Да се види за научния секретар – има ли такъв досега и да се 
предвиди преходна разпоредба за него.

3. За касиера

Пояснителни бележки:

Чрез  изпълнение  на  преходните  разпоредби  се  създадат  условия, 
мандатът на членовете на УС да не изтича по едно и също време. По този 
начин ще се осъществява плавна подмяна на членовете на УС, т.е. на всяко 
Общо събрание в зависимост от изтичането на мандата на отделните членове 
на УС ще се подменят само онези, на които им изтича мандата от 3 години. 
Същевременно чрез участието на бившия и избрания председател като член 
на УС с мандат на член УС се създават условия за действаща приемственост в 
сравнение с досегашната практика. 

 Предложената “техника” с удължаване на мандатите на членове на 
досегашния  Управителен  съвет  се  налага  поради  факта,  че  досегашният 
мандат на всички членове на УС е 2 години, т.е. изтича на сегашното Общо 
събрание. 

2.  Предлагам  мандата  на  главния  редактор  и  на  касиера  да  е  4 
години. 

3. Предлагам броят на членовете на УС да не повече от 11. 
4. Един от членовете на УС трябва да е детски кардиолог

Функция Мандат в години Брой
Председател 2 1
Бивш председател 2 1
Избран председател 2 1
Научен секретар 4 1
Главен редактор 4 1
Членове на УС 3 6
Общо 11

На заседанията на УС, в зависимост от тематиката на разглежданите 
въпроси се канят председателите на работни групи. 
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