УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Статут
Чл. 1, ал. 1 Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на
сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“
Сдружението е самостоятелно юридическо лице, учредено в частна полза, което
обединява физически и юридически лица, чиято професионална дейност или
интереси са свързани с развитието на Неврохирургия, и граничните на нея
медицински, фармацевтични и/или биологични специалности.
ал. 2 Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено
съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Устава и Решенията на Учредителното
събрание, като сдружение в частна полза.
ал. 3 Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
ал. 4 Членовете на дружеството отговарят за внасяне на дължимите членски
вноски, като не отговарят за задълженията на дружеството със собствено
имущество.
Раздел II
Наименование
Чл.2, ал. 1 Наименованието на Сдружението „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО
НЕВРОХИРУРГИЯ „, като същото може да се изписва и на латиница: Bulgarian
Society of Neurosurgery
ал. 2 Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалище, адрес на
управление, съда, където е регистрирано, номерът на съдебна регистрация и
БУЛСТАТ трябва да бъдат посочвани в документите, с които Сдружението
кореспондира.
Раздел III
Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО
НЕВРОХИРУРГИЯ“ е гр. София, Медицински университет – София,
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Медицински факултет п.к. 1431 УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, клиника по
Неврохирургия, бул.“Акад. Иван Гешов“ № 15

Раздел IV
Предмет на дейност
Чл.4, ал. 1 Предметът на дейност Сдружение в частна полза „БЪЛГАРСКО
ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“ е:
1.Дейност спомагаща за развитието на Неврохирургия, като наука и практика,
задълбочаване на сътрудничеството и обмена със сходни организации в
България и чужбина;
2..Дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите
принципи, норми, стандарти в областта на Неврохирургия;
3.Дейност по изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за
въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на
Неврохирургия
4. Дейност по усвояване на нови научни и практически знания, повишаване
качеството на медицинската помощ в областта на Неврохирургия, чрез
продължаващото медицинско обучение при условия и ред, определени в
нормативни актове;
5.Дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за
изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи
становища и предприемане на съвместни действия пред заинтересовани лица и
компетентните органи в страната, както и пред европейски партньори в сферата
на Неврохирургия;
6. Дейност по развитие на професионалните интереси на членовете си;
7.Подпомага Медицинските университети в страната, както и други
образователни структури при осъществяване лицензирането на медицинските
дейности в областта на Неврохирургия;
8. Участва в инициативи, с цел обединяване усилията на организациите и
институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи,
представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред
компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и
пред европейски партньори за продължаващото медицинско обучение в сферата
на Неврохирургия;
9.Спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и
решаване на проблемите в здравеопазването, касаещи Неврохирургия;
10.Организира
национални
и
международни
научни
прояви,
мултидисциплинарни тематични конференции и симпозиуми и конгреси в
областта на проблемите на Медицината и Неврохирургията;
11. Издава научни списания, информационен бюлетин, монографии и материали,
самостоятелно и/или съвместно с различни органи, институции, физически и/или
юридически лица, както и с международни организации с оглед развитието на
Неврохирургия и специалистите в тази област;
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Раздел V
Цели и средства за постигането им
Чл. 5, ал. 1 Основни цели на дружеството са:
1. стимулиране на научно-изследователска работа в областта на Неврохирургия,
чрез осъществяване на партньорства, контакти и научен обмен с други
организации в страната и чужбина
2. поддържане високо ниво на професионалната квалификация на специалистите
в областта на Неврохирургия
3. пренасяне постиженията на медицината и Неврохирургия на другите страни в
България и популяризиране на българската медицинска наука в други страни;
4. разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и
осъвременяване на квалификацията на специалистите и работещите в сферата на
Неврохирургия;
5. развитие и разширяване на дейности по превенция, профилактика и промоция
на здравето на населението в областта на Неврохирургия,
6.развитие и усъвършенстване
Неврохирургия

на

кадрите

работещи

в

областта

на

ал. 2 Дружеството определя свободно средствата за постигане на целите си.
Чл. 6, ал. 1 Дружеството постига описаните в чл. 5, ал. 1 цели, чрез:
1.
Организиране на конгреси, конференции, семинари симпозиуми, обучения
за стимулиране на научно-изследователска работа в областта на Неврохирургия,
чрез партньорства, контакти и научен обмен с други организации в страната и
чужбина.
2.
Организира и участва в конгреси, конференции, семинари симпозиуми,
обучения поддържане високо ниво на професионалната квалификация на
специалистите в областта на Неврохирургия
3.
Провеждане, възлагане и подпомагане на изследвания, свързани с целите
по чл. 5, ал. 1
4.
Изпълнение на проекти и инициативи свързани с целите по чл. 5, ал. 1
5.
Публикуване на материали в областта на извършваната дейност по чл. 4,
ал. 1
6.
Организиране на конференции, семинари и други публични събития на
национално и международно ниво за осъществяване на целите по чл. 5, ал. 1,
както Извършване и на други незабранени от закона дейности, свързани с
предмета по чл. 4, ал. 1 и целите по чл. 5, ал. 1.
Раздел VI
Срок
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Чл. 7. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Глава втора
Раздел I
ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. Ал. 1 Членуването в дружеството е доброволно.
1.Редовни членове могат да бъдат лекари специализанти по Неврохирургия или
специалисти с придобита специалност – Неврохирургия.
2. Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни – физически
лица и юридически лица, медицински и немедицински специалисти, които
споделят целите на дружеството и средствата за тяхното постигане.
3. Почетни членове на сдружението може да бъде физическо лице – изтъкнат
учен, с особен принос в областта на Неврохирургията, независимо от неговата
възраст или гражданство.
Права и задължения на членовете
Чл. 9, ал. 1 Всеки член на дружеството има право:
1. да участва в дейността на дружеството и в работата на Общото събрание;
2. да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на дружеството и органите на
управление;
4. да бъде информиран за дейността на дружеството;
5. да се ползва от имуществото на дружеството и от резултатите от дейността му;
6. да участва във всички мероприятия и изяви на дружеството;
7. да прави предложения във връзка с дейността на дружеството;
8. да получава разпространяваните от дружеството информационни материали;
9. да получава от дружеството подкрепа и защита на своите творчески и
професионални права и интереси в рамките на компетентността на дружеството;
10. да поставя пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността
на дружеството;
11. да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес.
Ал. 2 Асоциираните членове нямат права по чл. 8, ал. 1, т. 2,
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Чл. 10. Ал. 1 Всеки член на дружеството е длъжен:
1. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
2. да работи за издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
3. да изпълнява решенията на общото събрание и другите органи на
дружеството;
4. да съдейства за постигане целите и задачите на дружеството;
5. да плаща членски внос в размерите и сроковете, определени от общото
събрание, както и всички допълнителни парични вноски;
6. да не ползва по какъвто и да е начин дружеството за постигане на цели,
противоречащи на устава.
Ал. 2 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху
други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
Придобиване и прекратяване на членство
Чл. 11. Ал. 1 Всеки кандидат за редовен или асоцииран член, подава писмена
молба до УС на сдружението, която съдържа:
1. Три имена, образователно квалификационна степен, естество на
професионалната му дейност, вида членство, за което кандидатства, координати
за обратна връзка – телефонен номер и адрес на електронна поща.
2. Юридическите лица описват име, форма, документ за актуално състояние,
координати за обратна връзка – телефонен номер и адрес на електронна поща..
3. Всички кандидат членове, както и техните официални представители
подписват декларация, че са запознати с устава на сдружението и примат да
работят за постигане на целите му.
Ал. 2 Молбата за членство може да се подаде и чрез електронна поща, посочена
на официалния сайт на сдружението. Всеки кандидат за редовен или асоцииран
член, подава писмена молба до УС на сдружението, която съдържа „
Ал. 3 Управителния съвет разглежда постъпилите молби за членство по реда на
постъпване и се произнася в едноседмичен срок.
Ал. 4 В случай, че УС одобри кандидата за член, същият се задължава да заплати
членски внос в срок от 7 дни от известяването, че е одобрен за член. Членството
възниква след плащане на членски внос.
Чл. 12 Почетните членове се приемат с решение на ОС по предложение на УС
на сдружението. Почетното членство възниква от момента на решението на УС.
Чл. 13. ал.1 Членството се прекратява:
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1. с едностранно волеизявление до дружеството, при условие, че желаещият да
го напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
ал. 2 Член на дружеството може да бъде изключен при:
1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
2. незаплащане на членския си внос без уважителна причина в продължение на
12 /дванадесет/ месеца;
3. уронване доброто име на дружеството;
ал.3 Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Дружеството.
Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на
дружеството в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.
Раздел II.
ИМУЩЕСТВО
Чл. 14. Имуществото на дружеството се състои от финансови средства, вещи,
правото на собственост и други вещни права, права върху интелектуална
собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в
зависимост от действащите нормативни актове.
Източници на средства на дружеството
Чл. 15. ал. 1 По решение на Общото събрание членовете на дружеството могат
да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава
или с решение на Общото събрание. В решението си общото събрание определя
целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с
мнозинство 2/3 от членовете на дружеството.
ал. 2 Членовете на дружеството могат да му предоставят парични средства под
формата на заем и индивидуално определени движими вещи под наем.
ал.3 Дружеството, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения
от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 16. Дружество набира средства за своята дейност от:
1. годишен членски внос, който се изплаща до края на месец януари за цялата
текуща година;
2. допълнителни целеви вноски;
3. годишен абонамент за списания и материали издавани от него
4. дарения, завещания, спонсорство, договори;
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5.научна,
изследователска,
медицинско обучение;

квалификационна

дейност,

продължаващо

6. Други източници.
Дейност
Чл. 17. ал.1 Дружеството извършва дейност, свързана с основния му предмет, а
приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Тя се
подчинява на условията и реда, определени със законите.
ал. 2 Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се
възлага на Управителния съвет на дружеството.
Чл. 18. Средствата на дружеството се изразходват по предназначение, съгласно
бюджета и финансовите правила, утвърдени от Общото събрание на
дружеството.

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ
Органи на дружеството
Чл. 19. Органите на дружеството са Общо събрание, Управителен съвет ,
Председател на сдружението, който е и председател на УС, постоянни и
временни комисии.
Състав на Общото събрание
Чл. 20. В Общото събрание могат да участват всички редовни и асоциирани
членове на дружеството. Членовете на дружеството участват в Общото събрание
лично. Асоциираните членове на дружеството имат право на съвещателен глас.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 21, ал.1 Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. приема други вътрешни актове;
3. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за приемане и
изключване членове на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия
Председател;
5. взема решение за откриване и закриване на секции;
6. взема решение за участие в други организации;
7
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7. приема основните насоки и програми за дейността на дружеството;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и
Устава на дружеството;
11. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на
дружеството;
12. Приема годишен отчет на УС.
ал. 2 Решенията на органите на дружеството, които са взети в противоречие със
закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат
оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на
дружеството или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването
им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Провеждане на общо събрание
Чл. 22, ал 1 Редовно Общото събрание се свиква на всяка година, в рамките на
пореднияНационален конгрес по неврогирургия, а при нужда може да се свика
извънредно Общо събрание по предложение на група членове, не по-малко от
десет, подкрепени от най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет.
Членовете на дружеството биват оповестявани за свикването по пощата, чрез
факс и e-mail най-малко две седмици преди датата, като им се съобщава и
дневния ред.
ал.2 Председател, Секретар и Секретариат на Общото Събрание се определят с
решение на Управителния Съвет.
ал.3 За провеждането на Общото Събрание с явно гласуване се избират три
Комисии:
т. 1 Мандатна комисия
т.2 Комисия по предложенията
т.3 Комисия по Избори
Свикване на Общото събрание
Чл. 23, ал. 1 Общото събрание се свиква извънредно от Управителния съвет по
негова инициатива или по искане на две трети от членовете на Управителния
съвет.
ал. 2 В срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет отправя писмена покана за свикване на Общо събрание.
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ал.3 Свикването се извършва чрез писмена покана, поставена на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на „„БЪЛГАРСКО
ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ и писмено съобщение до актуалните
членове по пощата, чрез факс и e–mail.
ал.4 Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото
събрание.
Списък на присъстващите
Чл. 24, ал.1 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите регистрирани редовни членове на „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“, участници в дадената научна конференция или
конгрес, в рамките на която се провежда Общото Събрание. Членовете
удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.
ал.2 Участници в Общото събрание могат да са единствено регистрираните
редовни членове в рамките на дадената научна конференция или конгрес, на
която се провежда общото събрание или присъстващите на извънредно общо
събрание редовни членове.
Кворум
Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили редовни членове,
представляващи повече от половината от всички регистрирани за съответната
конференция или конгрес редовни членове. При липса на кворум Управителният
съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващите редовни членове.
Право на глас
Чл. 26. Всички редовни членове имат право на един глас. Асоциираните
членове имат право на съвещателен глас.
Мнозинство
Чл. 27, ал 1 Решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство
от присъстващите, като всеки редовен член има право на един глас.
ал.2 Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване. За определяне
състава в органите на Дружеството, когато е предвидено да се избират от
Общото събрание, решенията могат да бъдат вземани и с тайно гласуване по
решение на Общото събрание.
ал.3 За изменение на устава решенията се вземат с мнозинство от две трети от
присъстващите регистрирани редовни членове на „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
Решения
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Чл. 28, ал. 1 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси,
които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато
всички редовни членове присъстват или са представени на събранието и никой
не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. При наличие на
въпроси извън обявения в поканата дневен ред, те да се внасят в секретариата
като писмени предложения предварително.
ал. 2 Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако
действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след
обнародване.
Протокол
Чл. 29, ал. 1 За заседанието на Общото събрание се води протокол.
ал. 2 Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря
на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и
документите, свързани със свикването на Общото събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
И
ГЕНЕРАЛЕН
СЕКРЕТАР, СЕКРАТАР, KАСИЕР, ЗАМ. КАСИЕР НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ
Чл. 30, ал. 1 Дружеството се представлява от председателя на Управителния
съвет, избран за срок от 3 /три/ години. Председателят се избира от Общото
събрание с тайно гласуване с 50% + 1 глас или с явно гласуване след одобрение
на предложение от Общото събрание.
ал.2 Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички
действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го
представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени
действия.
ал. 3 Председателят на Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му
ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите на
дружеството, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от
Управителния съвет.
ал.4 Едно лице не може да бъде избирано за председател на Управителния съвет
за повече от два последователни мандата.
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Чл. 31. Дружеството има двама Заместник-председатели, които заедно
подпомагат председателя при дейността му и го заместват по време на
отсъствие.
Чл. 32. Генералния секретар, секретарят, Касиерът и Зам. Касиерът, отговарят за
архива и цялостната документация на дружеството, като я поддържат,
организират заседанията на Управителния съвет, организират и осигуряват
технически и административно цялата дейност на Управителния съвет и на
дружеството, организират информационното обслужване на членовете на
дружеството,организират и отговаря за събирането на членския внос, абонамент
за списанието и други.
Ал. 2 Дружеството има 5 регионални клонове с център университетска
неврохирургична клиника / София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора/
Ал. 3 Всеки регионален клон се състои от председател, заместник и секретаркасиер и редовни и асоциирани членове на Сдружението.
Управителен съвет
Чл. 33.ал. 1 Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за
срок от три (3) години с тайно гласуване, с обикновено мнозинство, по
вишегласие.
ал.2 Управителният съвет е в състав от 9 члена, които са редовни членове на
дружеството
ал.3 В състава на Управителния съвет влизат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бившият председател на сдружението с непосредствено изтекъл мандат
Настоящия председател на сдружението с текущ мандат;
Избраният за бъдещ председател с незапочнал мандат
Двамата зам. председатели
Генералният секретар
Секретарят
Касиерът
Зам. касиерът..

ал.4 Общото събрание избира Заместник-председатели, Генералния секретар,
секретар, Касиер и Зам. Касиер за срок от три (3) години;
ал. 5 Едно лице не може да бъде избирано за Заместник-председател, генерален
секретар, секретар, касиер, зам. касиер за повече от два последователни мандата.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34, ал.1 Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват
задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и
след като престанат да бъдат членове на съвета.
ал. 2 Управителният съвет приема правила за работата си.
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ал.3 Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на
три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
ал.4 Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на две
трети от членовете му.
Чл. 35. Управителният съвет:
1. Съставя планове за конгресите, конференциите, симпозиумите и другите
международни и национални научни прояви
2. представлява дружеството, както и определя обема на представителната власт
на отделни членове,
3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание,
4. разпорежда се с имуществото на дружеството в рамките, определени му от
общото събрание,
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността,
6. определя реда и организира извършване на дейността на дружеството и носи
отговорност за това,
7. определя адреса на дружеството,
8. приема и изключва членове на дружеството,
9. свиква редовни или извънредни общи събрания,
10. определя реда и организира извършването на дейността на дружеството и
носи отговорност за това,
11. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната
компетентност на общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл. 36, ал.1 Решения на УС могат да се вземат, ако присъстват повече от
половината от членовете на Управителния съвет.
ал.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 на УС.
ал.3 Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство.
ал.4 Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
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ал.5 Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема
решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за
дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
Документация на дружеството
Чл.37, ал.1 На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се
води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените
предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с
подпис на протоколчика и председателя се съхранява в специални папки.
Издания на дружеството
Чл. 38, ал. 1 Дружеството издава собствено научно списание „Българска
неврохурургия“ и материали.
ал. 2 За главен редактор на научното списание се избира УС избира лице
предложено от Председателя на дружеството
ал. 3 Издаването на научно списание и материали се осъществява от
редакционна колегия, чийто състав се определя от УС.
ал. 4 Председателят на Дружеството е по право член на редакционната колегия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ Дружеството има печат с надпис:
гр. София „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“ и „ Bulgarian
Society of Neurosurgery“ на български и английски език, който се поставя на
всички официални документи, които се утвърждават по решение на Общото
събрание на дружеството.
Настоящият устав съдържа 13 страници и се приема от учредителите на
сдружение „Българско дружество по неврохирургия“
1.
2.
3.
4.
5.
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