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УСТАВ 
 

НА 
 

“Асоциация на Пациенти с бъбречни заболявания и приятели ” 

 
 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  Чл. 1 “Асоциация на Пациенти с бъбречни заболявания и приятели” (наричано 
по-нататък Асоциацията) е българско сдружение с нестопанска цел, отделно от членовете 
си, учредено в съответствие със Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за 
осъществяване на общественополезна дейност. 
  Чл. 2(1) Наименованието на сдружението е: “Асоциация на Пациенти с 
бъбречни заболявания и приятели ”. 
  (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището и 
адреса на управление трябва да бъдат изписвани в документите за кореспонденция. 
  (3) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува като към 
наименованието на сдружението се добави указанието „регионално звено“ и населеното 
място, където е седалището му. 

Чл. 3 Седалището и адреса на управление на Асоциацията е гр. Казанлък, 
п.к.6100, ж.к. „Изток“, бл.24, ет.3, ап.128. 

Чл.4 (1) Логото на Асоциацията е ПЕТЛИСТНА ЗЕЛЕНА ДЕТЕЛИНА, на която 
едното листо е ЧЕРВЕН БЪБРЕК. 

(2) Мотото на Асоциацията е „НАДЕЖДА ЗА ВСЕКИ“. 
Чл.5 Асоциацията е учредена за неопределено време. 

 

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

Чл. 6 Асоциацията се учредява за постигане на следните цели: 
1. Обединяване усилията на бъбречно-болните хора и техните близки за 

подобряване условията им на живот и дейност. 

2. Подобряване условията на лекарско наблюдение и грижи по отношение на 

пациентите с бъбречни заболявания. 

3. Интегриране на бъбречно-болните пациенти в социалния и обществен живот. 

4. Развитие на солидарността и взаимопомощта между пациентите с бъбречни 

заболявания, техните близки и приятели. 

5. Подпомагане държавните институции и лекарски сдружения в усилията им да 

създадат по-добри условия за лечение на бъбречно –болните, за извършване на повече 

бъбречни трансплантации в България. 

6. Повишаване информираността на обществото за проблемите на бъбречно-

болните хора в България. 

7. Повишаване информираността на членовете на Сдружението за новостите в 

лечението на бъбречните заболявания. 

Чл. 7  Асоциацията ще работи за постигане на целите си със следните основни 
методи: 

1. разработване на инициативи и програми за подобряване на условията на 
живот и дейност на лицата с бъбречно заболяване и техните близки и роднини; 
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2. участие в инициативи за подобряване условията за лекарско наблюдение и 
грижи на пациентите с бъбречно заболяване; 

3. активно участие при разработването и прилагането на национални програми за 
превенция на бъбречни заболявания; 

4. подготовка и реализиране на програми за интеграция на бъбречно – болните 
пациенти в обществения и социален живот на страната; 

5. организиране на семинари, дискусии, кръгли маси и други мероприятия за 
популяризиране на органното донороство; 

6. осъществяване на международни контакти и сътрудничество с организации и и 
сдружения със сходни цели в страната и чужбина; 

7. издаване на периодични печатни материали на специализирана тематика с цел 
повишаване информираността на обществото за проблемите на бъбречно-болните хора в 
България; 

8. периодично информиране на членовете на Асоциацията за новостите в 
лечението на бъбречните заболявания. 

Чл.8 (1) Средствата за постигане целите на Асоциацията са: 
1. приходи от постъпления – дарения, спонсорство, помощи, доброволен труд; 
2. приходи от членски внос; 
3. приходи от допълнителна стопанска дейност – разработване, изготвяне и 

продажба на информационни материали, издателска дейност, организиране на платени 
семинари и лекционни курсове, продажба на дребни предмети и сувенири с логото на 
Асоциацията, изложби и друга дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ. 

(2) Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 
предмета на основната си дейност, като използва прихода от нея за постигане на 
определените в Устава цели и методи. 

(3) Асоциацията не разпределя печалба. 
Чл.9 (1) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество. 
(2) Членовете на Асоциацията не отговорят за задълженията на Асоциацията с 

личното си имущество. 
Чл.10. Асоциацията може да създава регионални звена и спортен клуб. 

 

ЧЛЕНУВАНЕ В АСОЦИАЦИЯТА 

  Чл. 11 (1) Членове на Асоцицацията могат да бъдат дееспособни физически 
лица и юридически лица, които приемат Устава и целите на Асоциацията. Юридическите 
лица се представляват в Асоциацията от законните си представители или от надлежно 
упълномощени от тях лица. 
  Чл.12 (1) Членуването в сдружението е доброволно. 
  (2) Всеки член има право да участва в управлението на Асоциацията, да бъде 
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от 
дейността му по реда, предвиден във Вътрешния правилник. 
  (3) Членските права и задължения, с изключение наимуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно прекратяване на 
юридическото лице или при прекратяване на членство. 
  (4) Упражняването на членствените права може да бъде предоставено другиму 
чрез упълномощаване. 

 Чл. 13  Всеки член на Асоциацията има право: 

1. Да участва в работата на Общото събрание на Асоциацията. 
2. Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет или на 

Контролния съвет. 
3. Да получава информация за дейността на Асоциацията. 
4. Да получи членска карта. 
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5. Да участва във всички организирани от Асоциацията форуми, семинари, 
дискусии и други мероприятия. 

Чл.14 Всеки член на Асоциацията е длъжен: 
1.Да спазва Устава и изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния 

съвет и Контролния съвет 
2. Да заплаща членски внос в срока определен в Устава, когато такъв е 

предвиден; 
3. Да работи за постигане целите на Асоциацията и за издигане обществения й 

авторитет; 
4. Да не уронва авторитета и престижа на Асоциацията. 
Чл.15.(1) Нови членове на Асоциацията се приемат по тяхна писмена молба до 

Управителния съвет, в която изрично заявяват, че приемат Устава и Вътрешния 
правилник на Асоциацията и се задължават да ги спазват. 

(2) Приемането на нави членове на Асоциацията става с решение на 
Управителния съвет. Отказът за приемане на нов член може да се обжалва пред 
Общото събрание. 

(3) Управителният съвет е длъжен да се произнесе по подадената молба за 
членство в срок до 1 /един/ месец. 

 Чл. 16 (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно писмено волеизявление на члена до Управителния съвет на 
Асоциацията. 

2. със смъртта или поставянето му под пълно или частично запрещение, 
съответно при прекратяване на юридическото лице – член. 

3.с изключването по решение на Управителния съвет – от датата на решението. 
4.поради неплащане на членски внос за три месеца-от датата на решението на 

Управителния съвет за отпадане. 
5.с прекратяване на Асоциацията. 
(2)При прекратяване на членството преди края на календарната 

година,Асоциацията не дължи възтановяване или връщане на съответната част от 
направената годишна вноска. 

(3)Решението за изключване се взема от Управителния съвет при наличието на 
виновно поведение,което прави по-нататъшното членство несъвместимо.Решението за 
изключване може да се обжалва пред първото проведено редовно общо събрание на 
Асоциацията. 

 
                                         ЧЛЕНСКИ ВНОС 
 
   Чл.17 (1) Членовете –физически лица са освободени от членски внос. 
(2) Членовете –юридически лица са длъжни да правят имуществени вноски под 

формата на членски внос в размер на 10%от минималната работна заплата в България към 
момента на заплащане.Срокът за внасянето му е до изтичане на календарната година,за 
която се отнася.При неплащане до 31 декември на текущата година,се дължи лихва 
равняваща се на основния лихвен процент,определен от БНБ. 

     Чл.18 Общото събрание може да промени размера на членския внос,да го 
премахне изцяло или да въведе такъв и за физическите лица. 

                              
                                    
                              ОРГАНИ НА  АСОЦИАЦИЯТА 
 
    Чл.19 (1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание на членовете. 
     (2)Управителен орган на Асоциацията е Управителния съвет. 
     (3)Контролния съвет е контролен и надзорен орган. 
    Чл.20 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 
    Чл.21 (1) Компетенции на Общото събрание: 
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     1.променя и допълва Устава; 
     2.приема други вътрешни актове; 
     3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния 

съвет; 
           4.приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет; 
           5.взема решение за откриване и закриване на клонове и спортни клубове; 
           6.отменя решения на другите органи на Асоциацията,които противоречат на 

закона,Устава или други вътрешни актове,регламентиращи дейността на Асоциацията; 
           7.приемч основните насоки и програмаза дейноста на Асоциацията; 
           8.приема бюджета на Асоциацията; 
           9.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 
         10.взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията; 
         11.взема и други решения,които не спадат към компетенциите на други органи 

на Асоциацията. 
          (2) Правата на Общото събрание не могат да се възлагат на други органи на 

Асоциацията. 
          (3) Решнията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

Асоциацията. 
          (4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законообразност и съответствие с Устава. 
          (5) Решенията на органите на Асоциацията,които са взети в противоречие със 

закона.Устава или предходно решение на Общото събрание,могат да бъдат оспорвани 
преднследващото Общо събрание по искане на заинтересованите членове на Асоциацията 
или на негов орган. 

         (6) Споровете по ал.5могат да бъдат повдигани пред съда по регистрсцията на 
Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на негов орган,или от прокурора в 
едномесечен срок от узнаването им,но не по-късно от една година от датата на вземане на 
решението. 

         Чл.22 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 
инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията.Ако в последния 
случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на 
Общо събрание,то се свиква от съда до седалището на сдружението,по писмено искане на 
заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

            (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред,датата,часа и мястото на 
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

            (3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата,в която се намира 
управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. 

           (4) Писмените материали,свързани с дневния ред на Общото събрание,трябва 
да бъдат на разположение на членовете в мястото на управление на сдружението.При 
поискване те се представят на всеки член. 

         Чл.23(1) 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. 

              (2)На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите 
членове или техните представители,които удостоверяват присъствието си с 
подпис.Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание. 

          Чл.24(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 
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             (2)Член на негов  представител на Общото събрание няма право на глас при 
решението на въпроси,отнасящи се до:                                                           
      1.него,неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения,по 
сребърна линия до четвърта степен,или по сватовство-до втора степен включително. 

              2. юридически лица в които той има ръководни функции или може да наложи 
или възпрепядства вземането на решения. 

            ( 3). Едно лице може да  представлява повече от двама членове наОбщото 
събрание въз основа на писмено пълномощно.Преупълномощаване не се допуска. 
     Чл.25 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 
присъстващите.            
      (2)Решения по чл.21ал1т.1и11 се вземат с мнозинство2/3от присъстващите                                                                                                
      (3)По въпроси,които не са включени в обявения в поканата дневен ред не 
може да се вземат решения,освен когато присъстват всички членове на Асоциацията или се 
представляват и никой не възразява. 

              (4) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална 
книга.Протокола се подписва от председателя и протоколчика на събранието и от 
преброителите на гласовете.Всеки член присъствал наОбщото събрание има право да 
изисква и да следи за правилното и точно записване на решенията в протокола. 

               Чл.26 (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен 
съвет.Управителния съвет се избира заа срок от 3/три/години и се състои от трима членове 

               (2)Членовете на Управителния съвет могат да бъдат само физически 
лица,пациенти които са членове на Асоциацията. 

               (3) С решение на Общото събрание член на управителния съвет може да 
бъде сменен и преди изтичане на мандата.Новоизбраният член довършва мандата на 
сменения такъв.Членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват 
правомощията си и след изтичане на мандата до вписването в Регистъра на юридическите 
лица с нестопанска целна промените. 

               (4)Членове на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без 
ограничения. 

              Чл.27 Правомощия на Управителния съвет 

                1. представлява Асоциацията и определя обема на представителната власт 
на отделни негови членове; 

               2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

               3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията 
на Устава; 

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

              5.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейноста на Асоциацията. 

              6. определя реда и организира дейноста на Асоциацията,включително и тази 
в обща полза и носи отговорност за това. 

             7. взема и други решения по оперативното ръководство на Асоциацията. 
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          8.изработва и приема Вътрешен правилник на Асоциацията. 

          9. взима и други решения по оперативното ръководство на Асоциацията. 

        Чл.28 (1)Заседанията наУправителния съвет се свикват и ръководя най- малко 
веднъж на три месеца.Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет 
при писмени искане на една трета от членовете му.Ако Председателя не свика заседание 
на Управителния съвет в седмичен срок,то може да се свика от всеки един от 
заинтересованите членове на Управителния съвет.При отсъствие на Председателя 
заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член 

       (2)Управителния съвет може да взема решение ако на заседанието му 
присъстват повече от половината от неговите членове.Присъстващо е и лице,с което има 
двустранна телефонна или друга връзка гарантираща установяващо на самоличноста му и 
позволяваща участието му в обсъждането и вземанетона решения.Гласуването на този 
член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

        (3)Управителния съвет може  да взема 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. 

        (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите,а решенията посочени 
в чл.14ал.2 и чл.31 т.3 и 6 отЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове 

       (5) Членовете на Управителния съвет нямат право на възнаграждения в 
качеството им на такива. 

       Чл.29 (1) Управителният съвет избира от състава си Председател на съвета с 
обикновено мнозинство.Председател на съвета с обикновено мнозинство.Председателя се 
избира за срок от 3/три/години 

            (2)Правомощия на Председателя. 

             1.осъществява цялостно оперативно ръководство на Асоциацията и го 
представлява пред трети лица; 

              2.организира изпълнението на решенията на Управителния съвет. 

              3.сключва трудови и граждански договори с трети лица; 

              4.води заседанията на Управителния съвет; 

              5.организира воденето на счетоводството,книгите и друга документация на 
Асоциацията; 

              6.информира общественоста за работата на Асоциацията. 

            (3) Председателя може да бъде сменян и преди изтичане на мандата му. 

              1. при системно нарушение на Устава; 

              2. при несправяне с  работата; 

              3.физическа невъзможност да изпълнява задълженията си; 

              4.извършване на престъпление от общ характер; 
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            5. при негово писменно оттегляне, подадено до Управителния съвет. 

          Чл.30 (1) Упраавителният съвет възлага оперативното управление на 
сдружението на секретар.Той може да бъде сменян по всяко време,Секретарят може да 
бъде лице,което не е пациент с бъбречно заболяване,но е тясно свързан с проблемите на 
тези пациенти; 

            (2) Секретарят има следните компетенции: 

             1.организира изпълнението на решенията на Управителния и Контролния 
съвет; 

             2.извършва действия и сделки,свързани с текущата дейност на Асоциацията. 

             3. извършва действия и сделки,свързани с имуществото на Асоциацията само 
при предварително нотариално заверено пълномощно от Председателя на Управителния 
съвет. 

            4. представлява сдружението и изпълнява други функции,възложени от 
Управителния съвет,когато Председателя е в невъзможност. 

            5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства 
касаещи дейноста на Асоциацията. 

         (3) Секретаря няма право на възнаграждение в това си качество. 

       Чл.31(1) Контролният съвет на Асоциацията се състои от трима 
членове,пациенти,които се избират от Общото събрание с обикновено мнозинство от 
присъстващите за срок от 3/три/години 

        (2) Контролния съвет извършва най-малко два пъти в годината проверка на 
документите свързани  с ръководството и функционирането на Асоциацията,за което 
съставя съответен доклад който представя на Управителния съвет и на Общото 
събраниена техни заседания. 

        (3) Контролния съвет избира измежду членовите си Председател,който 
осъществява методическо ръководство на работа на Контролния съвет и го представлява 
пред другите органи на Асоциацията. 

        (4)Членовете на Контролния съвет нямат право на възнаграждения в качеството 
им на такива.  

 

                                 ИМУЩЕСТВО 

   Чл.32 (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и 
всякакви други права,които съгласно закона могат да бъдат притежавани от юридическо 
лице с нестопанска цел на общественополезна дейност. 

      (2) Асоциацията може да получава завещания,дарения.спонсорства,приходи от 
собствена стопанска дейност,държавно или обществено финансиране,финансиране по 
международни програми както и друго финансиране и имущество получено в съответствие 
с изискванията и ограниченията на българското законодателство. 

        (3) Оперативното управление на имуществото на Асоциацията се осъществява 
от Председателя на Управителния съвет 
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                              ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.33 Асоциацията се прекратява: 

      1.с решение на Общото събрание; 

      2.с решение на Старозагоския окръжен съд при условия,предвидени вЗЮЛНЦ. 

  Чл.34(1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация като Общото 
събрание определя ликвидатора. 

       (2)Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от 
наличните парични средства,а ако това е невъзможно-чрез осребряване първо на 
движимото,а след това на недвижимото имущество. 

       (3) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

         1.учредителите и настоящите и бивши членове; 

         2.лицата,били в състава на органите му и служителите му; 

         3.ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 

         4.съпрузите на лицата по т.1-3; 

         5.роднините на лицата по т.1-3 по права линия-без ограничение,по съребрена 
линия-до четвърта степен или по сватовство –до втора степен включително; 

          6.юридическите лица в които по т.1-5 са управители или могатда наложат или 
възпрепятстват вземането на решения. 

        Чл 35 Имуществото,останало след удовлетворението на кредиторите,по 
решение на Общото събрание се представя на сдружение за общественополезна дейност 
със сходно цели,или ако няма такова  решение на Общото събрание се предоставя на 
Столична община. 

                              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

          Чл.36 За неуредените в настоящия Устав въпросисе прилага ЗЮЛНЦ и 
действащото българско законодателство. 

Настоящият Устав е приет на 09.06.2007год.в гр.Стара Загора от Учредителното 
събрание на‘‘ Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели‘‘и изменен с 
решение на Общото събрание на сдружението на 30.09.2017год.проведено в гр.Пловдив 

                                                                             Преседател на УС:............................... 

                                                                                            /Росица Маврова/ 

         

                      


