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УСТАВ 

на 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ” 

 

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. (1) “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ”, наричано по-долу за 

краткост “сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и регистрирано при 

условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

(2) Сдружението е доброволна, демократична, политически независима организация, която 

осъществява дейност в общественополезна дейност, насочена към: развитието и 

утвърждаването на здравеопазването, образованието и науката в областта на медицината. 

  

Наименование 

Чл. 2.  (1) Наименованието на сдружението е: “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО 

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ” /БДКП/, което може да се изписва и на латиница както следва:  

"BULGARIAN SOCIETY OF COLOPROCTOLOGY”/BSCP/. 

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указания за седалището, адреса на управление, 

единният идентификационен код, телефонен номер и електронен адрес, се посочват в 

писмените изявления от името на сдружението. 

 

Седалище и адрес на управление 

 Чл. 3. Седалището на сдружението е град София, а адресът на управление: гр. София - 1431, 

СО Район „Триадица“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1. 

 

Срок 

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

  

Основни цели на сдружението 

 Чл. 5. Основните цели на сдружението са: 

1. Осъществяване на специализирани професионални обучения в областна на 

колопроктологията и свързаните с нея области като анатомия, патология, хирургия, 

образна диагностика и др. 

2. Подпомагане научното и практическо развитие на медиците в областта на 

колопроктологията, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите им. 

3. Пренасяне постиженията в областта на колопроктологията от Европа и света в 

България. 

4. Стимулиране на научно-изследователската дейност в областта на колопроктологията. 

5. Разработване на програми за продължително обучение и поддържане на 

квалификацията в колопроктологията. 

6. Учредяване на фондове за отпускане на стипендии, както и отпускане на стипендии, 

помощи, награди и финансово подпомагане на талантливи студенти-медици, лекари 

и други здравни специалисти с интереси в колопроктологията.  

7. Съдействане за повишаване на професионалната и преподавателска компетентност на 

преподавателите участващи в обученията на сдружението. 
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8. Разширяване информираността на населението в областта на колопроктологията, 

профилактиката и лечението на заболяванията на дебелото и правото черво. 

9. Създаване на партньорства с други български, европейски и други организации със 

сходни цели.  

 

Средства за постигане на целите на сдружението 

Чл. 6. Сдружението ще постига своите цели като:  

1. Организира конгреси, симпозиуми и други научни прояви в областта на 

колопроктологията и сродните науки. 

2. Осъществява практическо обучение в областта на колопроктологията под формата 

на курсове и индивидуално обучение. 

3. Осъществява научно-изследователска дейност. 

4. Изготвя становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти и 

други документи в областта на колопроктологията. 

5. Подготвя препоръки-алгоритми за диагностика и лечение на заболяванията на 

дебелото и правото черво, аналния канал, анауса, перианалното пространство и тазовото 

дъно.  

6. Организира кампании за повишаване на здравната култура на хората по отношение 

на колопроктологията. 

7. Разработва дългосрочни комуникационни стратегии, свързани с целите на 

сдружението, включително чрез издаване на печатни материали и поддържане на интернет-

сайт. 

8. Участва в национални, европейски и международни програми и проекти, 

допринасящи за постигане на целите на сдружението. 

9. Всички други позволени от закона средства, с които се постигат целите на 

сдружението. 

 

Дейност  

Чл. 7. (1) Предметът на дейност на сдружението е: 

- Да спомага развитието на колопроктологията като наука и практика в България. 

- Да обединява специалистите с интереси в колопроктологията 

- Да обучава в нови знания и умения медицинските специалисти за диагностиката и 

лечението на заболяванията на дебелото и правото черво 

- Да изготвя и предлага стандарти по колопроктология на базата на Европейски и 

международни такива 

- Да повишава здравната култура на населението за колопроктологията. 

- както и всяка друга дейност, позволена от закона. 

(2) Правилата и редът за извършване на обществено полезната дейност се определят в 

съответствие с целите и средствата на сдружението. Конкретни правила при извършването 

на обществено полезната дейност могат да се определят с решение на Управителния съвет 

на сдружението. 

  

II. ЧЛЕНСТВО. ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

Придобиване на членство 

 Чл. 8.  (1) Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде 

всяко дееспособно физическо лице, правоспособен лекар, здравен специалист, биолог или 

студент по медицина, здравни грижи или биология с интереси в колопроктологията, което 
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споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да изпълнява 

задълженията, свързани с членството. 

(2) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет, след като декларират 

писмено, че приемат устава на сдружението и поемат задължение да го спазват. 

(3) Редът за заявяване на желание за членство се определя с решение на Управителния съвет 

и се публикува на интернет страницата на сдружението. 

  

Права на членовете 

 Чл. 9. Всеки член на сдружението има право да: 

1. участва и гласува в Общото събрание на сдружението; 

2. участва в управлението на сдружението; 

3. бъде информиран за неговата дейност; 

4. се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в 

този устав; 

5. получава помощ за научно-практическото си развитие в колопроктологията; 

6. бъде награждаван от сдружението с материални и морални награди; 

7. получава експертна помощ. 

  

Задължения на членовете 

 Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен: 

1. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на сдружението; 

2. да работи за постигане на целите на сдружението; 

3. да не накърнява авторитета и доброто име на сдружението; 

4. да прави определените с решение на Общото събрание имуществени вноски. 

 

Прекратяване на членството 

Чл. 11. (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно волеизявление до сдружението; 

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение; 

3. с изключване; 

4. с прекратяването на сдружението; 

5. при отпадане. 

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет при неизпълнение на 

предвидените в този устав задължения, както и при извършване на други действия, които 

правят по-нататъшното членство в сдружението несъвместимо. Решението подлежи на 

обжалване пред Общото събрание. 

(3) Отпадането на членството е налице при невнасяне на установените имуществени вноски, 

когато по отношение на лицето има влязла в сила присъда за лишаване от свобода, както и 

системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира по документи от 

Управителния съвет, който приема решение за прекратяване на членството. 

(4) Решенията по ал. 2 и 3 се вземат по предложение на член на Управителния съвет. 

 

Непрехвърлимост на членствените права и задължения 

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, ако такива са 

възникнали, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или 

прекратяване на членството, освен в случаите, предвидени в закона. 
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III.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Управленска структура 

 Чл. 13.   (1) Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. 

(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание. 

(3) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. 

  

Общо събрание 

Чл. 14. Общото събрание на сдружението се състои от всички негови членове. Членовете на 

сдружението участват в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощени 

представители. 

 

Компетентност на Общото събрание 

Чл. 15. Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава на сдружението; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

4. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението; 

5. приема бюджета на сдружението; 

6. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

7. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други 

вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените 

вноски; 

9. взема и други решения, предвидени в закона и устава. 

 

Свикване на Общото събрание 

Чл. 16.   (1) Общо събрание на Сдружението се провежда най-малко веднъж годишно – 

редовно общо събрание. 

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане 

на една трета от членовете на сдружението. 

(3) Ако в двуседмичен срок от искането, направено от съответния брой членове на 

сдружението, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо 

събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на 

заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до членовете на сдружението по 

електронна поща или с писмо на посочените в заявлението за членство или в документацията 

на сдружението адреси на членовете, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която 

се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото 

събрание, и по чия инициатива то се свиква. 

  

Право на сведения 

Чл. 17. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 

предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до 

датата на обявление и/или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  
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Кворум 

Чл. 18. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на 

сдружението. 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 независимо от броя на присъстващите. 

 

Право на глас 

 Чл. 19. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се 

до: 

1. него, негов 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. 

 

Вземане на решения 

 Чл. 20.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

(2) Решенията по чл. 15, т. 1, 3 и т. 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

(3)Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в 

обявения в поканата дневен ред. 

  

Управителен съвет 

Чл. 21.   (1) Управителният съвет е постоянно действащ изпълнителен орган, който ръководи 

дейността на Сдружението. 

(2) Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението. 

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години. 

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

  

Правомощия на Управителния съвет 

Чл. 22. Управителният съвет: 

1. управлява и представлява сдружението и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава; 

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

6. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи 

отговорност за това; 

9. определя адреса на сдружението; 

10. взема решение за участие в други организации 

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата 

на друг орган; 

12. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
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Председател на Управителния съвет 

Чл. 23. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на 

Сдружението. 

 (2) Председателят на Управителния съвет: 

1. представлява сдружението, осъществява оперативното му ръководство и изпълнява 

функциите, които са му възложени от Общото събрание и Управителния съвет; 

2. организира изпълнение на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; 

3. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 

4. председателят подписва всички документи на сдружението и е упълномощен да 

заверява сметките на сдружението; 

5. упълномощава други членове на управителния съвет да го заместват временно.  

 

Заседания 

Чл. 24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на 

Управителния съвет. 

(2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за 

да обсъди състоянието и развитието на сдружението. 

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане 

на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет 

в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете на Управителния съвет. 

  

Кворум и мнозинствo 

Чл. 25. (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

(2) 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. 

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22, т. 3, 4, 6 и 7 

и по всички въпроси относно ликвидацията – с мнозинство от всички членове. 

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички 

членове на управителния съвет. 

 

ІV. СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Клонове 

Чл. 26. (1) Сдружението може да регистрира свои клонове в различни населени места. 

(2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица. 

(3) Клоновете извършват дейности, възложени им от Управителния съвет на сдружението. 

(4) Клоновете сами определят управленската си структура, като тя подлежи на утвърждаване 

от Управителния съвет на сдружението. 

  

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Имущество 
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Чл. 27. (1) Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, вземания и 

други права, придобити по установения от закона и този устав ред. 

(2) Имуществото на сдружението служи за осъществяване целите на сдружението. 

(3) Сдружението отговаря за задълженията си с цялото си имущество. 

(4) Сдружението не разпределя печалба. 

  

 Финансиране на дейността 

Чл. 28. (1) Сдружението формира своето имущество, в това число средствата за дейността 

му, от: имуществени вноски;  дарения; завещания; спонсорство и други разрешени от закона 

актове с транслативен ефект; допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 

основната дейност, за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се 

използват за постигане на определените в този Устав цели; както и от средства за 

осъществяване на конкретни проекти, насочени към постигане на целите на сдружението, 

предоставени от национални, европейски и международни организации.  

  

(2) Предметът на стопанската дейност по ал. 1 включва: издателска дейност, организиране 

на симпозиуми, курсове, семинари и други образователни мероприятия, популяризиращи 

целите на сдружението. 

(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда определени в 

Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. 

(4) Управлението и контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от 

Управителния съвет на сдружението. 

  

Имуществени вноски на членовете 

 Чл. 29. (1) Дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски се 

определят по решение на Общото събрание. 

 (2) Сроковете и редът за внасянето на членски внос и имуществени вноски се определят от 

Управителния съвет. 

  

Разходване на имуществото 

Чл. 30. (1) Сдружението разходва имуществото си само в съответствие с този устав и закона 

за осъществяване на дейността, насочена към постигане на неговите цели. То може да 

разходва имущество и безвъзмездно. 

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от 

целта и финансовите възможности на сдружението съгласно обявения ред и правилата за 

осъществяване на дейността.  

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от 

Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата и 

организациите по чл. 41, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лица от състава на другите му органи и техните 

съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта 

степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и с юридически лица, в които 

посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на 

решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението, или са сключени при 

публично обявени общи условия. 
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VI. ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ 

Използване на съвременните информационни и комуникационни технологии 

Чл. 31.  Сдружението поддържа страница в интернет и използва съвременните 

информационни и комуникационни технологии за осигуряване на по-широка публичност и 

прозрачност на дейността си. 

  

Ежегоден контрол 

Чл. 32. (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа 

данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на сдружението и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за 

набиране на средства; 

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни 

за дарителите; 

4. финансовия резултат. 

(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се публикуват 

съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

  

Протоколи и книги 

Чл. 33. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си 

органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, 

удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

  

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

  

Основания за прекратяване 

 Чл. 34. (1) Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на съда в определените от закона случаи. 

  

Ликвидация 

Чл. 35. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от 

него лице. 

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и 

правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от 

наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на 

движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. 

(5) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите на Сдружението 

имущество се решава от Общото събрание. Ако решението не е било взето до 

прекратяването, то се взема от Управителния съвет, съответно от ликвидатора. 

(6) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата по чл. 43, ал. 2 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
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 VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на 

Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО 

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ”, състояло се на 10.06.2019 г. в град София. 

§ 2. (1) За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

(2) В случай че разпоредби на този Устав противоречат на закона, те се заместват по право 

от императивните му правила. 

 

Уставът е заверен с подписа на Председателя на Управителния съвет на Сдружение 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ”, 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  /…………………../ 


