УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
„Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в България”

I. Общи положения
Статут
Чл. 1. „Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в България”, наричано за
краткост „Сдружението”, е сдружение на физически и юридически лица за осъществяване на
дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява
дейност в обществена полза и подлежи на вписване в Централния регистър на Министерството на
правосъдието.
Чл. 2. (1) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна
организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят
усилия за защитата на интересите на пациентите с гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ),
сарком на меките тъкани (СМТ) и други заболявания и техните близки.
(2) Сдружението може да членува в и да се сдружава с регионални, национални и международни
организации със сходни цели.
(3) Сдружението е юридическо лице, отделно от своите членове, и отговаря към кредиторите си
със своето имущество. Сдружението не е отговорно за задълженията на своите членове.
Принципи
Чл. 3. Сдружението се изгражда на принципите на:
1. Свобода на избор и доброволност на участие;
2. Равенство и взаимно уважение между членовете;
3. Право на глас на всеки член, участие в управлението на Сдружението, както и право да
бъде информиран за дейността на Сдружението;
4. Прозрачност на дейността и отчетността.
Наименование
Чл. 4. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “Сдружение на пациентите с ГИСТ и
сарком на меките тъкани в България” и ще бъде посочвано в официалните документи, печата и в
кореспонденцията му. Наименованието на Сдружението може да се изписва и на английски по
следния начин “GIST and Soft Tissue Sarcoma Alliance for Patients-Bulgaria”.
Седалище и адрес на управление
Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Сдружението са, както следва: гр.София 1220,
ж.к.Надежда I, бл.103, вх.В, ап.66.
Срок
Чл. 6. Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.
Определяне на дейността
Чл. 7. Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза в съответствие
с разпоредбите на ЗЮЛНЦ и този Устав.
II. Цели, Средства за постигането им, Имущество
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Цели
Чл. 8. Целите на Сдружението са:
1. Да съдейства и помага на всички пациенти с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други
заболявания на територията на Република България във връзка с лечението, проследяването и
снабдяването им с лекарства и съответните консумативи;
2. Да осъществява здравна просвета и да ги запознава с последните постижения на
медицината за лечение на тези заболявания;
3. Да подпомага социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи;
4. Да съдейства за социалната им интеграция и личностната им реализация;
5. Обучение на млади специалисти и студенти във връзка с диагностицирането, лечението и
проследяването на пациентите с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други заболявания в България.
Средства за постигане на целите
Чл. 9. Средства за постигане на целите:
1. Организиране и провеждане на конференции, семинари, занятия и обсъждания;
2. Извършване на просветна дейност;
3. Организиране на групи за взаимопомощ;
4. Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и квалификация на кадри,
с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на развитието на онкологията и
медицинската наука изобщо;
5. Предоставяне на материална помощ на нуждаещите се;
6. Подкрепяне на законодателни и образователни инициативи;
7. Изработване на декларации, призиви, обръщения, публикации в печата, участие в радио и
аудиовизуални програми;
8. Участие в международни и европейски проекти;
9. Осъществяване на контакти със сродни организации в страната и в чужбина;
10. Обучение на млади специалисти, студенти по медицина и самите пациенти.
Имущество
Чл. 10. (1) Сдружението набира финансови средства за дейността си от:
1. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица,
държавни органи, организации и учреждения;
2. Постъпления от спечелени проекти;
3. Членски внос;
4. Приходи от други дейности, които не представляват стопанска дейност;
5. Приходи от осъществяване на допълнителна стопанска дейност и др.
(2) Сдружението може да откаже приемането на дарения или завещания, ако условията, поставени
в тях, не съответстват на целите му или го обременяват с прекомерни тежести.
(3) Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи,
ценности и други.
(4) Имуществото на Сдружението не може да се използва за подпомагане на други организации
или лица за цели, различни от целите на Сдружението.
Използване на имущество
Чл. 11. (1) Сдружението използва придобитото имущество за постигане на целите, посочени погоре.
(2) Сдружението не разпределя печалба.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо решение, взето от
Управителния съвет (УС) с пълно мнозинство.
(4) Не се счита за безвъзмездна сделка получаването на възнаграждения и заплати от членовете на
Управителния съвет за участието им в дейността на Сдружението.
III. Дейност
Предмет на дейност на Сдружението
Чл. 12. (1) За изпълнение на целите си Сдружението изпълнява следните дейности:
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1. Съдействие и помощ на всички пациенти с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други
заболявания на територията на Република България, за профилактика, лечение и снабдяване с
лекарства и съответните консумативи;
2. Дейности, свързани със съдействие за социалната интеграция и личностната реализация на
тези лица;
3. Здравна просвета и запознаване с последните достижения на медицината за лечение на
съответните заболявания;
4. Издателска и разпространителска дейност;
5. Участие в международни програми, симпозиуми, конференции и др.;
6. Подпомагане на инициативи на правителствени и неправителствени организации във
връзка с оказване на подкрепа на социално слабите болни и тези, нуждаещи се от грижи;
7. Други дейности, незабранени със закон и отговарящи на целите му.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на
основната дейност, като приходите от тази дейност се използват за постигане на целите,
определени в Устава.
(3) Извършването на допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда,
определени с нормативни актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
IV. Членство
Общи условия за членство
Чл. 13. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които
желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.
Чл. 14. (1) Членството в Сдружението се придобива след приемане от Управителния съвет („УС”).
Кандидатът подава заявление до УС, в което декларира, че приема Устава на Сдружението. УС е
длъжен да разгледа заявлението на първото си заседание след постъпването й.
(2) Кандидатът за член, чието заявление е отхвърлено от УС, има право да го внесе за разглеждане
от Общото събрание. Ако отказът на УС бъде отменен, кандидатът се счита за приет от деня на
решението на Общото събрание („ОС”).
(3) Сдружението може да има и почетни членове. Почетен член се приема от УС по инициатива на
всеки един от членовете на сдружението, като решението се взема след получаване и на
съгласието на предложеното за почетното членство лице. Почетните членове не дължат членски
внос и нямат право на глас в ОС.
Чл. 15. Всеки член има право на един глас в ОС и може да го упражни лично или чрез
упълномощено с изрично писмено пълномощно лице.
Права и задължения на членовете
Чл. 16. Всеки член на Сдружението има право:
1. На един глас в Общото събрание.
2. Да участва активно в работата и управлението на Сдружението.
3. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението.
4. Да иска разяснения от органите на управление относно изпълнението на приети решения и
действия на органи на Сдружението, както и да предлага проекти за решения, да получава
информация за дейността на Сдружението.
5. Да иска отмяна на незаконни, противоуставни и неправилни решения и действия на
органи на Сдружението пред компетентния съд.
Чл. 17. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да спазва Устава и да изпълнява решенията на управителните органи;
2. Да плаща определения от УС членски внос.
3. Да съдейства активно в работата на Сдружението за постигане на целите му да предоставя
опит и информация за извършваната от него дейност, свързана с функциите на Сдружението.
4. Да пази престижа и доброто име на Сдружението.
Чл. 18. За задълженията на Сдружението редовният член отговаря до размера на определения
членски внос или имуществена вноска. Членовете не отговарят лично за задълженията на
Сдружението.
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Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.
Изпълнението им може да бъде предоставено на друго лице само в предвидените в Устава случаи.
Прекратяване на членство
Чл. 20. Членството в Сдружението се прекратява при:
1. Едностранно писмено предизвестие, отправено до УС;
2. Изключване по реда, предвиден в чл. 22 от Устава;
3. Отпадане от Сдружението, по реда, предвиден в чл. 23 от Устава;
4. Смърт или поставяне под пълно запрещение на физически лица;
5. Прекратяване или обявяване в несъстоятелност на ЮЛ, член на Сдружението;
6. Прекратяване на Сдружението.
Чл. 21. При прекратяване на членството, направените от съответния член вноски не подлежат на
връщане и остават в полза на Сдружението.
Чл. 22. Член може да бъде изключен с решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети
от присъстващите, когато:
1. Не е изпълнил задължения, произтичащи от Устава, от решения на Общото събрание или
на УС;
2. С действия или бездействия уронва престижа на Сдружението и пречи за постигане на
целите му.
Чл. 23. (1) Членството в Сдружението се прекратява поради отпадане при невнасяне на членския
внос повече от 6 (шест) месеца, както и при системно неучастие в дейността на Сдружението,
констатирано по документи, с решение на Управителния съвет, взето с пълно мнозинство.
(2) Отпадналият от Сдружението член може да отправи заявление до Общото събрание за
възстановяване на членството му, ако в противоречие с Устава е констатирано неговото отпадане,
въпреки че не са налице предпоставките по горната алинея.
V. Органи на управление
Чл. 24. Органите на Сдружението са:
1. Общото събрание на членовете (ОС);
2. Управителният съвет (УС);
3. Председател на Управителния съвет.
Общо събрание
Чл. 25. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови
членове.
(2) ОС има следните правомощия:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Осъществява общото ръководство и приема основни насоки и програма за дейността на
Сдружението;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя продължителността на
мандата им;
4. Изключва и възстановява членове на Сдружението в предвидените в Устава случаи;
5. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
6. Приема Бюджета на Сдружението
7. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
8. Приема други вътрешни актове;
9. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава на
Сдружението или на други вътрешни актове на Сдружението;
10. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
11. Взема решение за участие в други организации;
12. Решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Правата по чл. 25, ал. 2, т .1, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 не могат да се възлагат на други органи на
Сдружението.
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(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава на Сдружението.
Свикване на общото събрание
Чл. 26. (1) ОС се свиква от Председателя на УС на редовно заседание най-малко един път
годишно.
(2) Извънредни заседания на ОС могат да бъдат свиквани по искане на една трета от членовете,
отправено до Председателя на УС. Ако Председателят на Управителния съвет в двуседмичен срок
от направеното искане не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по
седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от
тях лице.
Чл. 27. ОС се свиква с писмена покана, връчена на всеки един от членовете на Сдружението, наймалко 7 (седем) дни преди насрочената дата, като в същия срок поканата се обявява и на сайта на
Сдружението.
Чл. 28. Поканата трябва да съдържа датата, часа и мястото и дневния ред на заседанието и по чия
инициатива се свиква ОС. Ако е предвидено да бъдат раздавани материали, следва да се посочи
времето, мястото и дата, до която членовете на Сдружението могат да ги получат.
Кворум и гласуване
Чл. 29. (1) Общото събрание e законно, ако на него присъстват или са представени от
пълномощници повече от половината от членовете на Сдружението.
(2) Когато липсва кворум, ОС се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
Чл. 30. (1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Решенията на ОС за изменение на Устава, за възлагане на правомощия на ОС на други органи
на Сдружението, за прекратяване или преобразуване на Сдружението, за изключване на член се
вземат с мнозинство две трети от присъстващите.
(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са предварително вписани в
дневния ред и надлежно оповестени.
(4) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на изрично
писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 31. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия
съпруг, неговите низходящи и възходящи, както и роднините му по съребрена линия до четвърта
степен и по сватовство – до втора степен. Това ограничение се прилага и за юридическите лица, в
които членът на ОС е управител или може да влияе на вземането на решения.
Управителен съвет
Чл. 32. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) лица – членове на Сдружението. Член на
Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на Сдружението, като на заседанията
на УС то се представлява от своя законен представител или упълномощено с изрично писмено
пълномощно лице, което може да не е член на Сдружението.
(2) Управителният съвет е изпълнителен орган на Сдружението и се избира от ОС за срок от 5
(пет) години.
(3) Управителния съвет избира от своя състав Председател.
(4) УС има следните правомощия:
1. Организира и следи за изпълнение решенията на ОС;
2. Приема членовете на Сдружението;
3. Определя размера и начина и срока на внасяне на членския внос;
4. Взема решенията за безвъзмездно разпореждане с имуществото на Сдружението;
5. Отменя решения на Председателя на Управителния съвет, които противоречат на закона,
Устава на Сдружението или на други вътрешни актове на Сдружението;
6. Подготвя годишна програма за дейността на Сдружението;
7. Подготвя годишен отчет за дейността на Сдружението и го внася за одобрение в Общото
събрание;
8. Подготвя и внася пред Общото събрание проект за Бюджет;
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9. Определя адреса на Сдружението;
10. Изпълнява и други функции с оглед постигане целите на Сдружението.
Чл. 33. (1) Заседанията на УС се свикват с писмена покана най-малко 7 (седем) дни преди
заседанието:
1. По решение на Председателя;
2. По искане на поне една трета от членовете му. В този случай, ако Председателят не свика
заседание на УС в едноседмичен срок, всеки един от членовете му може да го свика.
(2) УС сам определя дневния ред на заседанията си.
(3) Заседанието е законно, ако на него присъстват всички членовете на УС.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
получаване на информация за самоличността му и участието му при обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на протоколиращия заседанието.
(5) Решенията на УС се вземат при явно гласуване с обикновено мнозинство.
(6) За заседанията на Управителния съвет на Сдружението се води протокол.
Чл. 34. УС може да вземе решение и без провеждане на заседание, ако протоколът за взетото
решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
Председател на УС
Чл. 35. (1) Председателят на Управителния съвет ръководи заседанията и организира работата на
Управителния съвет и представлява УС и Сдружението пред трети лица.
(2) Председателят има следните правомощия:
1. Свиква заседания на УС;
2. Координира работата на УС;
3. Управлява текущата дейност на Сдружението за постигане на неговите цели и задачи;
4. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението;
5. Непосредствено осъществява и направлява финансирането на мероприятията на
Сдружението, както и за използването на парични и предметни дарения в съответствие с
решенията на ОС, волята на дарителите /завещателите/ и целите на Сдружението при спазване
действащото законодателство;
6. Подготвя и свиква заседания на ОС, като внася за разглеждане и решаване постъпилите
предложения;
7. Организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
8. Взема решенията за възмездно разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване
изискванията на закона, в съответствие с актовете на Общото събрание и Управителния съвет и
Устава;
9. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението, разпорежда се с
финансовите му сметки и операции на Сдружението и препоръчва банките, в които се депозират
фондовете му;
10. Създава и поддържа връзките на Сдружението с други подобни организации и с
обществеността.
11. Извършва и други дейности, възложени му от ОС и УС.
(3) Председателят води специална книга за постъпилите имуществени вноски, за направените
дарения, и отговаря за воденето на счетоводството на Сдружението.
Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет
Чл. 36. Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС,
ако:
1. Важни съображения, свързани с дейността на Сдружението, наложат това;
2. Възникнат законови пречки за участието му в УС;
3. Системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав или извърши
закононарушения или други дейности, уронващи престижа на Сдружението;
4. При подаване на оставка пред УС.
VI. Прекратяване
Чл. 37. (1) Дейността на Сдружението се прекратява при:
1. Решение на ОС, взето с мнозинство две трети от присъстващите;
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2.

Решение на Окръжния съд в предвидените в ЗЮЛНЦ случаи.

VII. Ликвидация
Чл. 38. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението, по решение на Общото
събрание, по реда, определен в Търговския закон.
(3) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на СБАЛО - гр.
София (Специализирана болница за активно лечение по онкология).
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на
Сдружението до размера на придобитото.
VIII. Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 39. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по решение на ОС.
Чл. 40. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на Настоящия устав се прилагат
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Общото събрание на
сдружение с нестопанска цел “Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в
България”. състояло се на 27.03.2016 г. в гр. София, в уверение на което същите се подписаха,
както следва:

ЧЛЕНОВЕ:
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