
                    У С Т А В       
                            на Сдружение с нестопанска цел

“БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЛИМФОМ”

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
1.  Сдружението   е  самостоятелно  юридическо  лице,  има 

неполитически характер и представлява организация с нестопанска цел. 
Учредява се по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
и на основание Решение на общото събрание на учредителите, при цел, 
средства и устройство, посочени в този устав. 

2.  Наименованието  на  Сдружението  е  “БЪЛГАРСКО 
СДРУЖЕНИЕ  ЛИМФОМ”.  Същото  може  да  бъде  изписвано  и  на 
аглийски език.

3.  Седалището на сдружението  е: град София, район Лозенец, 
бул. ”Черни връх” № 15.

4. Сдружението ще действува безсрочно.
          5. Сдружението има лого и печат.

II.ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
6. Целите на сдружението са следните:
6.1. Насърчаване на комуникацията между болните от лимфом.
6.2. Подобряване контактите им с лекари-специалисти.

          6.3. Подобряване информираността на болните за заболяването и 
съвременните методи на лечение.

6.4. Преодоляване на социалната дискриминацията на болните
6.5. Подпомагане на болните и техните близки за преодоляване

на психологическите последствия от заболяването.
6.6.  Подобряване обществената осведоменост за заболяването с 

цел ранна диагностика.
          6.7.  Осигуряване  на  адекватно  лечение със  съвременните 
медицински средства прилагани в света за всички болни.

7. Предмет на дейност: 
7.1.  Съдействие  за  осигуряване  на  адекватен  контакт  лекар-

пациент с оглед разясняване на причините за заболяването, методите на 
лечение и последствията от него.

7.2. Обучение на болните, техните близки и на хората, които се 
грижат за тях как да се справят със страничните ефекти от лечението.



7.3.  Съдействие при кандидатстване по програми, насърчаващи 
трудовата заетост и социалното подпомагане.

7.4.  Съдействие  и организация  на  програми за  подобряване  на 
здравето на лимфомно болните в България и финансиране с помощта 
на други организации на програми за здравна профилактика.

7.5.  Стимулиране  сътрудничеството  и  сдружаването  с 
организации  на  хора  с  други  заболявания  със  сходен  предмет  на 
дейност.

7.6.  Подпомагане  на  информационния  обмен  и  връзки  с 
организации в чужбина.

7.7. Защита на членовете при нарушаване на техните права.
7.8. Създаване, развиване и поддържане на връзки със световната 

лимфомна  коалиция,  както  и  с  друг   подобен  тип  сдружения  в 
страните-членки на Европейския съюз. 

8. Сдружението ще набира средства по следния начин:
а. Чрез спонсорство 
б. Чрез доброволни вноски на членовете на сдружението 
в. Чрез дарения и завещания
9.  Изразходването  на  средствата  на  сдружението  се  извършва 

съобразно с неговите нестопански  цели. 
10.  Сдружението  като организация  с  нестопанска  цел може да 

учредява фирми, да участвува като учредител или придобива права на 
участие в акционерни дружества, дружества с органичена отговорност 
и  други  дружества,  като  ще  използва  приходите  за  постигането  на 
определените в настоящия устав цели.

11.  Средства  за  постигане  на  целите:  Организиране  на 
симпозиуми,  експозиции,  делови  срещи,  научни  конференции, 
хепънинги, честване на международния ден на ломфома и други форми 
на  представяне,  организиране  на  просветни  срещи,  групи  за 
взаимопомощ и контакти с български и международни организации.

12. Сдружението не разпределя печалба
13.  Сдружението  може  да  регистрира  регионални  структури 

/клонове/ на сдружението в България .
 
          IІІ.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

14. Органи на управление на сдружението са:
а. Общо събрание - колективен върховен орган, който включва 

членовете на сдружението.
б. Управителен съвет  - управителен орган на сдружението.



15.  Общото събрание е  върховен орган на  сдружението.  То се 
свиква от Управителния съвет един път годишно, като може да се свика 
и извънредно, ако Управителният съвет прецени, че има нужда  или по 
искане на 1/3  от членовете на сдружението. Поканата за събранието се 
обявява най-малко един месец преди насрочения ден за събранието на 
интернет - страницата на сдружението, която е www.lymphom-bg.com. 
Поканата  трябва да съдържа дневния ред,  датата,  часа  и мястото на 
провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква то. По решение на 
Управителния  съвет  ОС  може  да  бъде  свикано  чрез  отправяне  на 
покана до всеки от членовете на сдружението по електронна поща.

16. ОС  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. 

17.  Всеки  член  има  право  на  един  глас.  Решенията  на  ОС се 
взимат с  мнозинство от присъствуващите,  а  за  изменение на устава, 
преобразуване или прекратяване на сдружението, както и за включване 
на  допълнителни  точки  към  дневния  ред  –  с  мнозинство  2/3  от 
присъствуващите.

 18. Общото събрание има следните правомощия:
а. изменя и допълва устава, приема други вътрешни актове,   приема 
отчета за дейността на УС, взима решения за откриване и закриване на 
регионални  структури  /клонове/,  взима  решение  за  участие  в  други 
организации и за преобразуване и прекратяване на сдружението, 
б. избира и освобождава членовете на УС, приема основните насоки и 
програма  за  дейността  на  сдружението,  приема  бюджета,  отменя 
решения на други органи на сдружението, ако противоречат на закона 
и устава
в. решава и други  въпроси, произтичащи от закона и устава

19.1. Решенията на общото събрание са задължителни за другите 
органи на сдружението.

19.2. Решенията  на  общото  събрание  подлежат  на  съдебен 
контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

19.3.  Решенията  на органите на сдружението,  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  сдружението  или  на  негов  орган, 
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една 
година от датата на вземане на решението.



19.4. Споровете по предходната точка могат да бъдат повдигани 
пред  съда  по  регистрацията  на  сдружението  от  всеки  член  на 
сдружението 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.

20. Управителният съвет е орган, който управлява сдружението 
между  общите  събрания.  Той  се  състои  от  три  лица  /членове  на 
сдружението/ и се избира от общото събрание  за срок от пет години. 

20.1.  Управителният  съвет  избира  председател  и  заместник 
председател измежду членовете си. 

20.2.  Член на УС може да бъде всяко пълнолетно дееспособно 
физическо лице,  което приема и работи за  осъществяване целите  на 
сдружението.

20.3. Правомощия на УС:
а.  утвърждава  плановете,  ръководи  и  организира  изпълнението  на 
целите,  задачите  и  цялостната  дейност  на  сдружението,  осигурява 
изпълненията на решенията на ОС, определя адреса на сдружението
б. изпълнява задълженията, предвидени в закона и устава
в.  взема  решения  за  разпореждане  с  имуществото,  при  спазване  на 
изискванията на устава
г. приема и изключва членове

20.4.  Председателят на Сдружението представлява сдружението 
пред трети лица. 

20.5. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят 
от  председателя.  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 
седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните 
членове  на  управителния  съвет.  При  отсъствие  на  председателя 
заседанието  се  ръководи  от  определен  от  управителния  съвет  негов 
член.

20.6.  Управителният  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  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.

20.7.  Решенията  се  вземат  с  мнозинство  от  присъстващите,  а 
решенията за разпореждане с имуществото на сдружението независимо 



от стойността, както и за ликвидация на сдружението - с мнозинство от 
всички членове.

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. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ЧЛЕНСТВОТО

20.  Членуването  в  сдружението  е  доброволно.  Член  на 
сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е 
съгласно  с  целите  на  сдружението  и  е  готово  да  работи  за  тяхното 
изпълнение. 

21. Членството се прекратява  при следните случаи:
а. с едностранно волеизявление до УС
б. при смърт или  поставяне под пълно запрещение 
в. при изключване, като решението за това се взима от УС при 

поведение,  което  прави  по-нататъшното  членство  несъвместимо.  В 
такъв случай  решението на УС може да се обжалва пред ОС.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ  И ЛИКВИДАЦИЯ
22. Сдружението се прекратява :
а.  с  решение  на  Общото  събрание,  взето  с  мнозинство  от  две 

трети 
б.  с решение на СГС,  когато  не е учредено по законния ред, 

извършва дейност, която противоречи на закона, на обществения ред 
или добрите нрави или е обявено в несъстоятелност

23.1.  При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
23.2.  Ликвидацията се извършва от управителния орган или от 

определено от него лице.
23.3. Ако ликвидатор не е определен по предходната точка, той 

се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с 
нестопанска цел.

23.4. Относно  неплатежоспособността,  съответно 
несъстоятелността,  редът  за  ликвидация  и  правомощията  на 
ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 

23.5.Разпределянето  на  останалото  след  удовлетворяването  на 
кредиторите имущество се решава от общото събрание с мнозинство 
повече от половината. Ако решение не е било взето до прекратяването, 
то се взема от ликвидатора.



23.6.  Имуществото от ликвидацията не може да се разпределя, 
продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, 
с изключение на дължимото му възнаграждение.

23.7.  Лицата,  придобили имущество в резултат на извършената 
ликвидация,  отговарят  за  задълженията  на  прекратеното юридическо 
лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Настоящата редакция на устава на сдружението е приета на заседание 
на Общото събрание, проведено на 18.04.2012г.

 


