УСТАВ
на сдружение
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ДЕРМАТО-ОНКОЛОГИЯ”
(БАДО)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ДЕРМАТО-ОНКОЛОГИЯ” (БАДО), с
равностойно изписване на наименованието на английски език „Bulgarian Association of
Dermato Oncology“ (BADO) (наричанo по – нататък Сдружението), е сдружение с
нестопанска цел и е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(2) Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на управление: Община Столична,
район Студентски, ул.” “Преславска планина” № 2.
(3) Сдружението извършва своята дейност в частна полза на своите членове.
(4) Сдружението се създава за неопределен срок.
(5) Сдружението може да открива клонове и секции по териториален признак или по тесни
професионални интереси. Минималният брой на членове за създаването на клон или
секция е 3 души.
(6) Всяко писмено изявление от името на сдружението съдържа неговото наименование,
седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен
идентификационен код.
Чл. 2. (1) Сдружението може да участва и в други юридически лица, доколкото това е
необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и
задачите му.
(2) Сдружението е независимо от всякакви политически организации и сдружения, които
си поставят политически цели.
(3) Сдружението е член на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС) и на
Европейска асоциация по дермато-онкология (EADO).
ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 3. Основни цели на сдружението са:
1. да обединява интересите на своите членове и подпомага на тяхното професионално
развитие и изява;
2. да съдейства за развитието, популяризирането на новостите и издигане ролята и
значението на дермато-онкологията в България;
3. да подпомага:
а. развитието на младите специалисти по дермато-онкология;
б. членовете си в диалога и взаимоотношенията им с местната и централна власт, както и с
Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса;
в. експертно дейността на пациентски организации.
Чл. 4. (1) Средствата за постигане на целите са:
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1. разработване становища и предложения за промяна и усъвършенстване на правната
уредба в областта на дермато-онкологията в България и хармонизирането й с
европейските и световни стандарти;
2. участие в национални и международни програми за развитие на дермато-онкологията;
3. участие в работата на експертни органи и съвети, действащи в областта на дерматоонкологията;
4. разпространяване на информация и популяризиране дейността на сдружението;
5. осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и
чужбина;
6. участие в дейността на международните научни организации по дермато-онкология.
(2) Сдружението издава свое научно медицинско списание “Дермато-онкология”.
Редакционната колегия на списанието се избира на Общото събрание.
ІІI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) За осъществяване на целите си, сдружението извършва следните дейности:
1. прави проучвания и анализи в областта дермато-онкологията;
2. разработва проекти;
3. организира тематични семинари, конференции, научни форуми и други събития;
4. набира и разпространява информация за добра медицинска практика и постижения в
областта на дермато-онкологията;
5. квалификационни, обучителни и други дейности в съответствие с целите си.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност: предлагане на
консултации и консултантска помощ, издателска дейност, осъществяване на външна
оценка на качеството осъществяване на външна оценка на качеството.
(3) Всички приходи от дейностите на сдружението се използват за постигане на целите
му. Сдружението не разпределя печалба.
IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 6. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде
лекар, биолог, друг специалист с висше образование и всеки специалист по здравни
грижи, който работи в областта на дермато-онкологията, приема устава, целите и
задачите на сдружението и плаща редовно членския си внос.
(2) Членствените правоотношения възникват при:
1. приемане;
2. сливане и вливане на други юридически лица в сдружението.
Чл. 7. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до
Управителния съвет, в която се заявява съгласие с този устав.
Чл. 8. (1) Управителния съвет се произнася по молбата в срок от 1 /един/ месец, след
постъпването й с решение за приемане на нов член или мотивиран отказ.
(2) Решението на Управителния се съобщава писмено на кандидатите за членове.
(3) Кандидат, на когото е отказано членство, може да кандидатства отново след
отстраняване на констатираните от Управителния съвет пречки.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Стр.2 от 8

Чл. 9. Членовете на сдружението имат право да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

участват в нейните органи на управление;
се ползват от имуществото на сдружението;
се ползват от резултатите от дейността на сдружението;
искат съдействие за защита на интересите си, по утвърден от Управителния съвет ред;
бъдат информирани за дейността на сдружението;
вземат участие в проявите, организирани от сдружението, както и да правят
предложения по въпроси, отнасящи се до дейността му.

Чл. 10. Членовете на сдружението са длъжни да:
1. спазват устава и да изпълняват решенията на органите на сдружението;
2. съдействат за постигане на неговите цели;
3. плащат редовно членски внос;
4. отговарят до размера на дължимия членски внос за задължения на сдружението.
Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
5. не допускат с действия или бездействия уронване престижа на сдружението.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.11. (1) Членството се прекратява:
1. при напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко
един месец по-рано;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
3. при изключване;
4. при отпадане, поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на
сдружението за период повече от една година;
5. при прекратяване на сдружението.
(2) Решението за изключване на член на сдружението се взема на Общото събрание в
случаи на неоснователно неизпълнение на произтичащите от членството задължения или
поради действия или бездействия, уронващи авторитета и доброто име на сдружението
или противоречащи на същността и целите му.
(3) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие
в дейността, се констатира по документи на сдружението, предоставени от Управителния
съвет, с решение на Общото събрание.
(4) Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесения членски внос.
При прекратяване на членството, лицето е длъжно да изплати невнесения към момента на
прекратяването членски внос.
V. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 12. Органи на Сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет.
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ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 13. Общото събрание на Сдружението се състои от всички негови членове и е негов
върховен орган.
Чл. 14. Компетентност на Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и неговите съпредседатели,
а при необходимост - формира и други органи на сдружението;
4. изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и секции и определя техния
управител;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета;
10. решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването
на вещни права върху тях;
11. избира редакционна колегия на печатния орган „Дермато-онкология”
12. приема отчета за дейността на управителния съвет;
13. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
14. решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.
Чл. 15. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет редовно най-малко веднъж
на една година.
(2) Общо събрание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете. Ако Управителният
съвет в двуседмичен срок от постъпване на искането не отправи писмено покана за
свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Общото събрание се свиква чрез покана, публикувана в централен ежедневник наймалко един месец преди датата на събранието. Поканата се поставя на видно място в
сградата по седалище и управление на Сдружението, най-малко един месец преди датата
на събранието. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на
общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 16. (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) В Общото събрание всеки член има право на 1 /един/ глас. Допуска се гласуването с
писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа. Едно лице може да представлява
не повече от двама членове на Общото събрание въз основа на пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, като
решения по чл. 14, т. 1 и 7 се приемат с мнозинство от 2/3 от гласовете.
(4) Гласуването е явно.
(5) Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата.
(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се
до:
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1. него, неговия 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.
Чл. 17 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.
(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.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за
точното записване на решенията в протокола.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 18. (1) Управителният съвет е управителен орган на сдружението. Управителният
съвет се избира от Общото събрание за срок от 2 години и се състои най-малко от три
лица членове на сдружението.
(2) Управителният съвет се ръководи от двама съпредседатели, избрани от Общото
събрание с отделно гласуване измежду членовете на Управителния съвет. Едно лице не
може да бъде избирано за съпредседател на управителния съвет за повече от два
последователни мандата.
(3) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не получи повече от
половината гласове, се провежда второ гласуване, в което се състезават двама кандидати,
получили най-много гласове, като за избран се счита получилият повече гласове от
второто гласуване.
(4) На първото си заседание, членовете на управителния съвет определят от състава си
секретар-касиер.
(5) До избиране на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите
си.
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 19. Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. управлява активите на Сдружението и взема решения за разпореждане с имуществото
на сдружението в рамките на утвърдения от Общото събрание бюджет;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението и годишен
финансов отчет;
6. приема годишния финансов отчет на сдружението
7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи
отговорност за това, в това число:
а/ съставя план за работата на сдружението за всяка година;
б/ съставя план за провеждане на конгресите, конференциите и други научни прояви;
в/ обсъжда предложения за участие в международни и национални научни прояви;
г/ в рамките на одобрения бюджет отговаря за финансиране на научните прояви;
8. приема нови членове на Сдружението;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
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10. прави предложения за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти и
учредяването на вещни права върху тях;
11. определя адреса на сдружението;
12. определя ликвидатор;
13. изготвя и предлага за утвърждаване от Общото събрание символиката на
Сдружението;
14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
правата на друг орган.
ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 20. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от съпредседателите, като се
ръководят от един от тях. Съпредседателите са длъжни да свикат Управителния съвет
при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако съпредседателите не свикат заседание в
седмичен срок, то може да се свика от всеки един член на Управителния съвет.
(2) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанията му присъстват
повече от половината от членовете му. За присъстващ се счита член, с който има
двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността
му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземанията на решения. Гласуването
на този начин се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено
мнозинство на присъстващите, а решенията по чл.19, т. 3, 7 и 12 – с мнозинство от всички
членове. За всички решения на Управителния съвет се съставя протокол.
(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.
ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА
Чл. 21. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от
Общото събрание по искане на всеки член на Сдружението. Искането може да се прави в
едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от деня, в
който решението е било взето.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ СЪДЕБЕН СПОР
Чл. 22. По съдебни спорове между Сдружението и членовете на Управителния съвет
Сдружението се представлява от лица, избрани от Общото събрание.
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 23. Съпредседателите на Управителния съвет:
1. организират изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. ръководят заседанията на Управителния съвет;
3. осъществяват оперативното ръководство на сдружението, осигуряват стопанисването и
опазването на неговото имущество.
Чл. 24. (1) Сдружението се представлява пред всички органи и организации, юридически
и физически лица в страната и в чужбина от двамата съпредседатели, заедно и поотделно.
(2) Управителят на клон представлява Сдружението по отношение дейността на клона.
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VI. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.25 (1) Сдружението формира своето имущество от право на собственост и други
вещни права, права на интелектуалната собственост и права на вземане.
(2) Източници на имущество на Сдружението са: членски внос, дарения и приходи от
дейностите по чл. 5 на Устава.
(3) Сдружението не може да получава дарения от политически партии и сдружения.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 26. Придобиване и разпореждане с имуществото на сдружението се извършва с
решение на Управителния съвет, в рамките на приетия от Общото събрание бюджет.
ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ
Чл. 27. (1) Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и източник,
се включват в имуществото му и служат за постигане на целите му.
(2) Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между
членовете на Сдружението.
VII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО. ПЕЧАТ
Чл. 28. Общото събрание и Управителният съвет водят протоколни книги за събранията и
заседанията си.
Чл. 29. (1) Сдружението притежава кръгъл печат с надпис: „Българска асоциация по
дермато-онкология” (БАДО). Печатът се съхранява при председателя на Управителния
съвет.
(2) Всички документи на сдружението се подписват от председателя на Управителния
съвет или упълномощено от него лице и се подпечатват с печата на „Българска асоциация
по дермато-онкология” (БАДО).
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ
Чл. 30. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание или по другите
предвидени в ЗЮЛНЦ начини.
Чл. 31. При прекратяване на Сдружението по решение на Общото събрание, ликвидацията
се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
Чл. 32. Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат
разпоредбите на Търговския закон.
IX. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 33. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се
разпределя между членовете по равни ликвидационни дялове.
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Чл. 34. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на
ликвидатора се определят от Управителния съвет.
Чл. 35. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване
на Сдружението от Агенция по вписванията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Този устав е приет на учредително събрание на Сдружението, проведено на
26.04.2018 год. в гр. София.
УЧРЕДИТЕЛИ:
1. Д-р Красимир Станков Киров
2. Д-р Гергана Крумова Шаламанова-Делева
3. Д-р Анна Кирова Кирова - Жалнова
4. Д-р Петя Иванова Пеева
5. Д-р Ива Иванова Гаврилова - Вълчева
6. Д-р Веселин Иванов Киров
7. Д-р Наташа Цекова Трайкович
8. Мария Василева Капон
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