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УСТАВ
НА „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО СЪДОВА И
ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ (БНДСЕХА)”
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза
„БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО
ДРУЖЕСТВО
ПО
СЪДОВА
И
ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ (БНДСЕХА)” („Сдружението“) е
доброволна организация, на лекари и други специалисти с висше образование,
занимаващи се с научно-изследователска и практическа работа в областта на съдовата и
ендоваскуларна хирургия и ангиологията.
(2) Сдружението е самоуправляваща се, неполитическа, независима, доброволна
организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, която осъществява дейност в частна полза.
(3) Сдружението е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си и
отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението не
отговарят лично за задълженията на Сдружението.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. Наименованието на Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза е: „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО СЪДОВА
И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ (БНДСЕХА)”.
СЕДАЛИЩЕ
Чл.3. Седалището на Сдружението е в гр. София.
СРОК
Чл.4. Сдружението е учредено за неопределен срок.
II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл.5. Целите на Сдружението са да работи за напредъка на българската наука в
областта на съдовите заболявания, да развива научни интереси и да повишава
теоретическите и практически познания на лекарите в областта на съдовата хирургия и
ангиология.
Чл.6. Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
1. установяване и развиване на международното сътрудничество със сродни
организации и асоциации по ангиология и съдова хирургия от други страни;
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2. разширяване контактите на българските съдови хирурзи и ангиолози с
изтъкнати специалисти и институти от други страни за пренасяне на постиженията им в
научната и практическата медицина в България, както и за пропагандиране на успехите
на българската ангиология и съдова хирургия в други страни;
3. организиране на научни конгреси, конференции, симпозиуми и други прояви
от национален и международен мащаб и участие със свои делегации в международни
научни прояви в други страни;
4. организиране на научни заседания, публични лекции, дискусии по ангиология
и съдова хирургия;
5. организиране и провеждане на краткотрайни курсове за специализация,
успоредно и във връзка с тематиката на националните конгреси и симпозиуми;
6. разработване и предлагане на Министерството на здравеопазването и на други
отговорни институции проекти и предложения за подобряване на здравеопазването и на
медицинската наука в областта на съдовата хирургия и ангиология;
7. излизане с предложения пред съответните държавни органи и институции за
отличаване и награждаване на ценни постижения в областта на медицинската наука и
практическото здравеопазване;
8. подпомагане издаването на материалите на конгресите и симпозиумите,
съдействие за издаването на научните и научно-популярни трудове на свои членове,
както и подпомагане издаването на периодично научно медицинско списание
посветено на ангиологията и съдовата хирургия;
9. подпомагане участието на свои членове в различни научни прояви в чужбина.
Чл.7. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на
дейност в частна полза на своите членове.
ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.8. (1) За нуждите на финансирането си Сдружението може да осъществява и
допълнителна стопанска дейност, в съответствие със Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, която е свързана с основната дейност на Сдружението, като
средствата получени от нея се използват единствено за постигане на целите и задачите
на Сдружението.
(2) Предмет на допълнителната стопанска дейност могат да бъдат: образователна
и обучителна дейност експертна и консултантска дейност , както и всяка друга дейност,
която не е изрично забранена от закона, свързана е и пряко обслужва основната дейност
на Сдружението.
ІV. ИМУЩЕСТВО. БЮДЖЕТ И СРЕДСТВА
Чл.9. (1) Сдружението може да има свое имущество, собствена финансова и
счетоводна дейност, както и банкови сметки в лева и във валута.
(2) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други
вещни права върху движими и недвижими имоти, от вземания и други права в
зависимост от действащите нормативни актове.
Чл.10. (1) Средствата за дейността на Сдружението се набират от:
1. Членски внос и други имуществени вноски от членовете по решение на
Общото събрание;
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2. Вноски на спомоществуватели и спонсорски програми на местни и
чуждестранни юридически и физически лица и организации;
3. Дарение от сродни научни структури у нас и в чужбина, от физически и
юридически лица;
4. Субсидии, външно финансиране и подпомагане от международни и
национални целеви проекти и програми, включително целеви средства, субсидии от
държавни органи, общини, кметства, търговски дружества и обществени организации;
5. Приходи от допълнителна стопанска дейност;
6. По решение на Общото събрание членовете на Сдружението 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.
(2) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, да получава
средства по целеви програми и проекти. Получените средства се управляват и
разходват по ред, определен от вътрешните актове на Сдружението.
(3) Средствата по бюджета на Сдружението са целеви. Те не могат да се
използват за други цели, освен посочените в този устав, с оглед извършваната от
Сдружението дейност.
Чл.11. (1) За изпълнение на целите си и за управление на собствените си ресурси
Сдружението изготвя, приема и отчита бюджет за осъществяване на дейността.
(2) Бюджетът се приема от Общото събрание по проект изготвен и внесен от
Управителния съвет.
Чл.12. Разпорежданията с имуществото на Сдружението се извършват по
решение на Управителния съвет.
Чл.13. Сдружението не разпределя печалба.
Чл.14. (1) Дължимостта, размерът и сроковете за внасяне на членски внос се
определят с Решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от половината от
гласовете на присъстващите.
(2) Членският внос се събира от Председателя на Управителния съвет или от
упълномощен от него друг член на Управителния съвет.
V. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
Чл.15. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Всеки член е длъжен да работи за постигане на целите на Сдружението,
съобразно този устав.
Чл.16. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни български и/или
чуждестранни физически лица - лекари и други специалисти с висше образование,
занимаващи се с научно-изследователска и практическа работа в областта на съдовата и
ендоваскуларна хирургия и ангиологията, които споделят целите на Сдружението и
средствата за тяхното постигане, изпълняват устава и желаят да участват в и да се
ползват от дейността на Сдружението.
(2) Членството в Сдружението може да бъде редовно, асоциирано и почетно.
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(3) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат само лекари с придобита
специалност по съдова хирургия или ангиология.
(4) В Сдружението могат да членуват като асоциирани членове и лекари
специализанти по съдова хирургия или ангиология, както и лекари от други
специалности. Асоциираните членове заплащат членски внос като редовните членове и
се ползват с правата по чл. 26, т.т. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 12 от този устав. След
придобиването на специалност по съдова хирургия или ангиология съответните
асоциирани членове придобиват автоматично статут на редовни членове на
Сдружението.
(5) Управителният съвет може да номинира и избира изтъкнати лекари и други
специалисти с висше образование за почетни членове. Почетните членове не заплащат
членски внос и имат правата на редовните членове.
Чл.17. (1) Нов член се приема от Управителния съвет въз основа на негово
писмено заявление до Управителния съвет, в което кандидатстващият заявява, че е
запознат с целите на Сдружението и с разпоредбите на настоящия устав и ги приема
изцяло. Заявлението следва да е придружено от препоръка от двама редовни и/или
почетни членове на Сдружението.
(2) Управителният съвет разглежда и се произнася по заявлението на първото
заседание, следващо датата на подаването му.
(3) Управителният съвет приема нови членове с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от присъстващите.
Чл.18. За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на
имуществените вноски, за които Общото събрание е взело съответно решение. Членът
не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Чл.19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване на членството.
Чл.20. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключване от Сдружението;
4. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски,
членски внос или системно неучастие в дейността на Сдружението;
5. С прекратяването на Сдружението.
Чл.21. (1) Всеки член може доброволно да напусне Сдружението, като отправи
едностранно писмено заявление до Управителния съвет.
(2) На първото заседание, следващо датата на подаване на заявлението,
Управителният съвет се произнася по него.
(3) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет, взето с явно
гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл.22. (1) При грубо нарушаване на закона, разпоредбите на устава и/или
решенията на органите на управление, както и при наличие на поведение, което прави
по-нататъшното членство несъвместимо, Управителният съвет може да изключи член
на Сдружението.
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(2) Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки
редовен член на Сдружението.
(3) Преди да пристъпи към гласуване, Управителният съвет задължително
изслушва лицето, чието изключване се иска.
(4) Решението за изключване се взема с обикновено мнозинство от
присъстващите.
(5) Решението на Управителния съвет за изключване на член на Сдружението
подлежи на обжалване пред Общото събрание.
Чл.23. (1) Отпадането на член на Сдружението се счита за настъпило с вземането
на решение за констатиране на отпадането от Управителния съвет, при:
1. незаплащане на дължимия членски внос за 2 (две) последователни години;
2. невнасяне на предвидените имуществени вноски;
3. системно неучастие в дейността на Сдружението.
(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по
документите на Сдружението и се отразяват в документацията му.
(3) Преди да пристъпи към гласуване, Управителният съвет задължително
изслушва лицето, чието отпадане е предмет на решението.
(4) Решението за констатиране на отпадането се взема с обикновено мнозинство
от присъстващите.
Чл.24. (1) При прекратяване на членството, независимо от основанието,
Сдружението не дължи връщане обратно на внесения членски внос. Лицето, чието
членство е прекратено не се освобождава от финансови задължения към Сдружението
за годината, през която членството му е било прекратено, като следва да депозира, в
полза на Сдружението, просрочения членски внос дължим за периода до прекратяване
на членството.
(2) Лицето, чието членство е прекратено няма право да претендира за част от
имуществото на Сдружението, нито за връщане на платени имуществени вноски.
Чл.25. Всички въпроси, възникнали във връзка с прекратяване на членството и
отнасящи се до уреждане на отношенията между прекратилия членството си и
Сдружението, извън случаите по предходния член, се решават от Общото събрание.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.26. Всеки редовен и/или почетен член на Сдружението има следните права:
1. да участва в дейността на Сдружението;
2. да участва в управлението на Сдружението;
3. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
4. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността
му по реда, предвиден в този устав;
5. да прави предложения за дейността на Сдружението, включително да ги
внася за разглеждане в управителните и контролните органи на
Сдружението;
6. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението и като
делегат на национални и международни конгреси и конференции;
7. да предлага промени и допълнения в Устава на Сдружението;
8. да участва в мероприятията на Сдружението, свързани с осъществяването на
целите му;
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9. да сътрудничи в подпомаганото от Сдружението научно медицинско
списание с предимство при публикациите;
10. да участват във всички научни прояви на Сдружението, освободен от такса за
правоучастие;
11. на безплатен абонамент за списанието на Сдружението;
12. да бъде избиран като делегат на национални и международни конгреси и
конференции.
Чл.27. Всеки член на Сдружението има следните задължения :
1. да спазва Устава на Сдружението;
2. да изпълнява решенията на органите на управление на Сдружението;
3. да участва в дейността на Сдружението, както и активно да работи за
осъществяване на целите на Сдружението;
4. да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението, както и да
не извършва действия, които противоречат на целите му или го злепоставят;
5. да бъде образец за морално и професионално поведение;
6. да участва във финансовата издръжка на Сдружението и да внася дължимия
членски внос и имуществени вноски, съгласно решенията на Общото
събрание;
7. да съдейства за увеличаване имуществото на Сдружението;
8. да бъде коректен и етичен спрямо другите членове на Сдружението, да се
въздържа от публични конфронтации и обиди към свои колеги и институции.
VII. УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ОРГАНИ
Чл.28. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
(3) Контролен орган на Сдружението е Контролният съвет.
(4) Сдружението може да създава и други временни и постоянни структури,
съобразно интересите и потребностите на членовете на Сдружението и за постигане на
целите му.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.29. Общото събрание се състои от всички редовни и почетни членове на
Сдружението.
Чл.30. (1) Общото събрание има следната компетентност:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
5. избира и освобождава членовете и Председателя на Контролния съвет;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. утвърждава основните насоки и приема дългосрочни и краткосрочни
програми за дейността на Сдружението във връзка с осъществяването на целите му;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на
имуществените вноски;
6

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. утвърждава приетите от Управителния съвет годишни финансови отчети на
Сдружението
13. приема доклада на Контролния съвет;
14. освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Контролния
съвет;
15. изслушва и обсъжда научни доклади и съобщения по определени
медицински проблеми и по организацията на медицинската помощ в страната;
16. взема решение за създаване на временни и постоянни структури на
Сдружението за подпомагане на дейността му; определя броя на членовете на тези
структури, техния състав, функции и срока на дейността им; приема отчета за
дейността им;
17. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата
компетентност от закона или устава.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) 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.
(5) Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по
седалището на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане
на решението.
Чл.31. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж на две
години от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от
членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в
двуседмичен срок 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.
(2) При необходимост Общото събрание може да се свика на извънредно
заседание по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от
членовете.
Чл.32. (1) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да бъде писмена и
да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото на провеждане на Общото събрание и по
чия инициатива то се свиква.
(2) Общото събрание се свиква с писмени покани, отправени до всички членове
на Сдружението, връчени лично или изпратени чрез куриер с писмо с обратна разписка
най-малко един месец преди датата на Общото събрание. За редовно се счита и
уведомяването чрез изпращането на поканата най-малко един месец преди датата на
Общото събрание на електронната поща, която членът на Сдружението е предоставил
за контакт. Общото събрание може да се свиква алтернативно чрез обявяване на
поканата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията най-малко един месец преди насрочения ден.
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Чл.33. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички редовни и почетни 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) Кворумът се установява от председателстващия заседанието чрез подписан
от него списък, който се прилага към протокола от заседанието.
(3) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на
Управителния съвет, а ако той отсъства – от заместник-председателя или от друг член
на Управителния съвет.
Чл.34. (1) Всеки редовен и/или почетен член има право на един глас в Общото
събрание, като не се допуска гласуване по пълномощие. При гласуване се съобразяват
ограниченията, предвидени в чл. 28, ал. 2 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
Чл.35. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство повече от половината от присъстващите, с изключение на решенията по чл. 30, ал. 1 т.т.
1 и 8 по-горе, които се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(2) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, с изключение на
решенията за избор на Управителен съвет и на Председател на Управителния съвет (по
чл. 30, ал. 1 т.т. 3 и 4), които се вземат с тайно гласуване.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може
да се вземат решения.
Чл.36. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се
подписва от председателстващия заседанието и от лицето, изготвило протокола, които
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола се прилага
списък на присъстващите членове, заверен от председателстващия заседанието и от
лицето, изготвило протокола.
(2) Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените
материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна
книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
(4) Всеки член на Сдружението има право да се запознае с протокола от
заседание на Общото събрание, на което той не е присъствал.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.37. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 13 души, избрани измежду най-изявените
членове на Сдружението.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от две години;
(4) Кандидатите за нови членове на Управителния съвет биват номинирани от
действащия Управителен съвет. Всеки редовен и/или почетен член на Сдружението
може също да предлага кандидати за членове на Управителния съвет.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без
ограничение.
(6) Общото събрание избира измежду членовете на Управителния съвет
Председател на Управителния съвет за срок от две години, като Председателят на
Управителния съвет не може да бъде преизбиран за повече от два поредни мандата.
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(7) Управителният съвет избира от своя състав един заместник-председател за
срок от две години.
Чл.38. (1) Управителният съвет:
1. представлява Сдружението пред трети лица чрез своя Председател;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. приема и изключва членове на Сдружението;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
5. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на разпоредбите
на закона и настоящия устав;
6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;
7. ежегодно приема годишния финансов отчет на Сдружението;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
10. разработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание програма за
дейността на Сдружението във връзка с осъществяване на целите му;
11. дава съгласие за сключване на договори и споразумения със съответни
държавни или обществени организации или фирми във връзка с изпълнение на целите
на Сдружението;
12. избира представители в международни научни организации по ангиология и
съдова хирургия;
13. определя адреса на Сдружението;
14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган.
Чл.39. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия Председател
най-малко веднъж на три месеца.
(2) 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.
(3) Заседанията се ръководят от Председателя, заместник-председателя или
определен от Управителния съвет негов член при отсъствие на Председателя. За
заседанията се води протокол, който се подписва от Председателя и от протоколчика и
за който се прилагат съответно изискванията на чл. 36.
(4) Управителният съвет може да взема решения, когато на заседанията му
присъстват повече от половината от неговите членове.
(5) 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.
(6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а
решенията по чл. 38, т.т. 5 и 9 по-горе и по чл. 14 ал. 2 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел – с мнозинство от всички членове.
(7) 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.
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КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.40. (1) Контролният съвет се състои от трима души – редовни членове на
Сдружението, избрани от Общото събрание с явно гласуване за срок от две години.
(2) Контролният съвет контролира правилното и законосъобразно разходване на
средствата и опазване на имуществото на Сдружението, следи за изпълнението на
бюджета на Сдружението, ревизира и упражнява цялостен контрол върху финансовата
дейност на Сдружението и се отчита като представя доклад пред Общото събрание за
съответния отчетен период.
(3) Контролният съвет се ръководи от Председател, който се избира измежду
членовете му от Общото събрание.
VIIІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.41. (1) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.
(2) Председателят на Управителния съвет:
1. представлява Сдружението;
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организира дейността на Сдружението и осъществява оперативното му
ръководство;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
5. сключва договорите, страна по които е Сдружението;
6. съхранява и полага печата на Сдружението;
7. докладва незабавно на Управителния съвет за настъпването на съществени
обстоятелства, засягащи дейността на Сдружението.
8. осъществява връзките на Сдружението с местните и чуждестранни сдружения
и представлява Сдружението при организиране на национални и международни изяви.
(3) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава трети лица за
извършване на отделни действия, свързани с дейността на Сдружението.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.42. (1) Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от присъстващите
членове;
2. По решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в предвидените
в закона случаи, по предвидения в закона ред.
Чл.43. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Процедурата по ликвидация се извършва по реда, при условията и при
спазване на изискванията на чл. 14 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
Чл.44. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество на Сдружението се решава от Общото събрание. Ако решение не е било
взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото
преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да
използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на
прекратеното Сдружение.
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(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или
по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на
лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал.
1-3, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.45. (1) Искане за промяна на този Устав следва да се представи от членоветевносители в Управителния съвет на Сдружението, който решава дали да го внесе за
разглеждане на редовно заседание на Общото събрание или да бъде свикано
извънредно заседание на Общото събрание. Ако бъде взето решение за разглеждане в
извънредно заседание на Общото събрание, то се свиква и провежда в срок от два
месеца от датата на решението за неговото свикване.
(2) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани единствено по
предвидения в неговите разпоредби ред, при спазване на изискванията на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.46. Сдружението може да кандидатства за колективен член на сродни или
други научни организации.
Чл. 47. За неуредените от този Устав случаи, както и относно тълкуването и
прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, които противоречат
на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
Настоящият Устав е приет от Общото събрание на Българското национално
дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА), състояло
се на 12.10.2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
…………………………….
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