
У С Т А В  

на 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАТОЛОГИЯ 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет на дейност 

Чл. 1 

/ 1 / Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Сдружението 

„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАТОЛОГИЯ“, наричано по-нататък за 

краткост Дружеството. 

/ 2 / Дружеството осъществява има следния предмет на дейност: 

Организация и усъвършенстване на патологията в съответствие с нуждите на 

практикуващите патолози, на здравеопазването и медицинската наука 

изработване на научни и образователни програми в областта на патологията 

контрол на лечението и прогноза в клиничната патология, изработване  

актуализиране на стандарти за диагностика и добра медицинска практика в 

областта на патологията. 

 

Статут и срок на Дружеството 

Чл. 2 
/ 1 / Дружеството е сдружение, с нестопанска цел, регистрирано съгласно 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява 

дейност в обществена полза. 

/ 2 / Дружеството е отделено от членовете си и отговаря за задълженията си със 

своето имущество. Членовете на Дружеството отговарят за неговите 

задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени 

вноски.  

/ 3 / Дружеството се учредява за неопределен срок. 

 

Наименование 

Чл. 3 
/ 1 / Дружеството осъществява дейността си под наименованието  

„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАТОЛОГИЯ“, което може допълнително да 

се изписва на чужд език. 

/ 2 / Наименованието на клоновете на Дружеството се формира, като към 

наименованието му се добави указанието " клон " и населеното място, където е 

седалището на клона. 

/ 3 / Всяко писмено изявление от името на Дружеството трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително 

БУЛСТАТ номер. 

Седалище 
Чл. 4 Седалището на Дружеството е гр.София -МБАЛ " Н.И. ПИРОГОВ" - ЕАД, 

гр. София 1606, бул."Тотлебен" №21, община "Красно село". 

 



Цели 

Чл. 5 
/ 1 / Основна цел на Дружеството е да организира и обединява всички лекари 

патолози. 

/ 2 / Да съдейства за свободното и достойно упражняване на специалността 

"Клинична патология."' 

/3 / Да способства за създаване на солидарност и добри колегиални 

взаимоотношения между патолозите. 

/ 4 / Да защитава професионалните права, интереси и достойнство на своите 

членове. 

/ 5 / Да работи за развитието на българската патология, като развива научни 

интереси към авангардните методи и тяхното внедряване в медицинската теория 

и практика, за подобряване здравното обслужване на населението.  

/ 6 / Да представлява интересите на членовете си пред БЛС, НЗОК, МЗ и другите 

органи и институции.  

/7/  Да съдейства за подготовката на специализиращите  и специалистите  по 

патология, както и за правилното внедряване на знанията по патология в 

другите медицински дисциплини. 

/ 8/ Да популяризира и пропагандира успехите на патологията и нейното 

значение 

за подобряване организацията и практиката на здравеопазването в нашата 

страна. 

/ 9/ Да приема и изисква високи стандарти на клиничната, диагностичната 

лечебната, профилактичната, преподавателска, изследователска и всяка друга 

професионална дейност свързана с патологията в  съответствие  с тези 

Европа и света. 

/ 10/ Да сътрудничи с международни организации    и за бързо внедряване на 

постиженията на патологията в българската медицина. 

 

Средства за постигане на целите 

Чл. 6 Средствата чрез които Дружеството ще постигне своите цели са: 

1. Чрез   дарения,    спонсорство,    материално    подпомагане   от   държавни    

и обществени организации и учреждения, физически и юридически лица 

членски внос. 

2. Съгласува своята дейност с други научно - медицински дружества. 

3. Изработване, публикуване и актуализиране начините и методите за 

провеждане на качествения контрол- вътрешен и външен. 

4. Организиране на регионални и национални работни срещи, учебни и научни 

семинари, конференции и конгреси, с национално или международно участие и 

подпомага участието и изявата на свои членове на национални или 

международни прояви. 

5. Създаванене и поддържане на електронна информационна страница на 

Дружеството. 

6. Съдейства на ръководството на Министерството на здравнеопазването 

Националната здравноосигурителна каса, Комисията по здравеопазване към 

Народното събрание, Лекарския съюз и други органи, чрез разработване на 



проекти и предложения за реализиране и усъвършенстване на дейности в 

областта на патологията. 

7. Предлага        пред държавни  органи  за  отличаване  и  награждаване  

ценни постижения на своите членове в областта на патологията. 

8. Предлага изтъкнати свои членове за член- кореспонденти и действителни 

членове на БАН. 

 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 7 

Членуването в Дружеството е доброволно. 

 

Чл. 8 

Дружеството има следните категории членство : 

1. Редовен и чуждестранен член. Всеки специалист с висше образование, 

работещ в страната или чужбина, в областта на клиничната патология или 

свързания с нея специалности , които приемат устава и плащат членския си 

внос, може да членува като редовен  или чуждестранен член. (изм. 12.05.2017г.) 

2. Почетен член. Български и чуждестранни граждани, дарители и фирми 

които имат големи заслуги за развитието на клиничната патология или медико-

биологичните науки. 

 

 

Придобиване на членство 

Чл. 9 

/ 1 / Кандидатът за член на Дружеството подава писмена молба до 

Управителния съвет, в която декларира, че приема настоящия Устав и желае да 

работи за постигане целите на дружеството единствено в рамките на 

членствените си отношения с него. (изм. 12.05.2017г.) 

/2/. Управителният съвет разглежда молбата на кандидата и взема решение по 

нея на следващото си заседание. (изм. 12.05.2017г.) 

/3/ Членственото правоотношение възниква от момента на Решението за 

приемане. (изм. 12.05.2017г.) 

 

Права и задължения на членовете 

Чл. 10 

Членовете на Дружеството имат следните права: 

1. Да участват в дейността на Дружеството и в работата на Общото събрание. 

2. Да избират и да бъдат избирани в неговите органи на управление.  

3. Да прави предложения пред Общото събрание за вземане на Решения, в 

това число кандидатури за Председател и членове на УС. 

4. Да осъществява контрол върху работата на Дружеството и органите на 

управление. 

5. Да бъде информиран за дейността на Дружеството 



6. Да   се   ползва   от   помощта   на   Дружеството   за   професионалното им 

усъвършенстване 

7. Да  се  ползва  от   помощта  на  Дружеството   при  спорове,  свързани с 

упражняване на професията. 

8. Да се ползва от имуществото на Дружеството и резултатите на дейността 

му.  

(изм. 12.05.2017г.) 

 

Чл.11. 

Членовете на Дружеството имат следните задължения: 

1. Да внасят членския си внос 

2. Да   спазват   Устава   на   Дружеството,   да   изпълнява   решенията на 

ръководните му органи и да работи за постигане на неговите цели. 

3. Да работят за увеличаване имуществото на Дружеството и издигане неговия   

авторитет и да не извършва действияжоито противоречат на целите и/ или го 

злепоставят. 

4. Да изпълнява приетите решения на Дружеството и възложените му задачи. 

5. Да участва активно в дейността на Дружеството и организираните от него 

форуми. 

6. Да не се приемат членове, членуващи в алтернативни дружества. (изм. 

12.05.2017г.) 

 

Чл. 12 

Член   на   Дружеството   има   право   да упълномощи писмено друг член на 

Дружеството да упражнява негови права и да изпълнява задълженията му, 

което произвежда действие след писмено уведомяване на УС. В тези случаи 

упълномощителите носят отговорност за неизпълнението на техните 

задължения от страна на овластеното лице. (изм. 12.05.2017г.) 

 

 

Прекратяване на членство 

Чл. 13 

Членството в Дружеството се прекратява: 

 - с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на 

Дружеството.  

- със смърт или поставяне под запрещение. 

- с изключване; 

-  при неизплащане на членския внос;  

- при неспазване на правилата предвидени в кодекса за професионална 

етика; 

- при неспазване на правилата за добрата лекарска практика; 

- с прекратяване на Дружеството. (изм. 12.05.2017г.). 

 

Чл. 14 



/ 1 / Член на Дружеството може да бъде изключен с решение на Общото 

събрание по предложение на Управителния съвет, когато: 

1) нарушава предвидените в чл. 11 задължения; 

2) извърши други дейности, които правят по-нататъшното му членство в 

Дружеството недопустимо. 

3) членува в други сдружения със същите или сходни конкурентни за 

настоящото Дружесво цели. (изм. 12.05.2017г.). 

/ 2 / При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия 

член или правоприемниците му и Дружеството се урежда след приемане на 

годишния финансов отчет от Общото събрание. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
Органи на Дружеството: 

Чл. 15 Органите на Дружеството са Общо събрание /напр. Конгрес или 

Национална конференция/, Управителният  съвет и Председятелят. (изм. 

12.05.2017г.). 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 16. 
Общото събрание се състои от всички членове на Дружеството. 

 

Чл. 17. 

Права на Общото събрание: 

/1/ Общото събрание: 

1. Приема, изменя и допълва Устава на Дружеството; (изм. 12.05.2017г.). 

2. Приема други вътрешни актове за тематично детайлно приложение на 

Устава; (изм. 12.05.2017г.). 

3. Преобразува и прекратява Дружеството;  

4. Избира и освобождава Председателя на Дружеството; (изм. 12.05.2017г.). 

5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; (изм. 

12.05.2017г.). 

6. Изключва членове на Дружеството; (изм. 12.05.2017г.). 

7. Приема решения за разпореждане с имуществото на Дружеството; 

8. Взема решение за участие в други организации; 

9. Приема бюджета на Дружеството; (изм. 12.05.2017г.). 

10. Приема решения избиране на комисии и секции в Дружеството. – (изм. 

12.05.2017г.). 

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове; 

12. Приема Програмата и основните насоки за дейността на Дружеството: 

(изм. 12.05.2017г.). 



13. Взема решение за размера, реда и периодичността за заплащане на 

членския внос; (изм. 12.05.2017г.). 

14. Приема отчета за дейността на Председателя и Управителния съвет; (изм. 

12.05.2017г.). 

15. Избира почетни и международни членове;  

16. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат  на закона 

и Устава;  

17. Освобождава от отговорност Председателя и членовете на УС;  (изм. 

12.05.2017г.). 

18. Взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност 

съгласно настоящия Устав; 

/ 2 / Правата по ал. 1, т.  1, 3 , 6, 10 и 12 не могат да се възлагат на други органи 

на Дружеството. 

/ 3 / Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

Дружеството. 

/4/. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Жалбата против Решението 

може да бъде подавана пред окръжния съд по седалището на сдружението от 

всеки член на сдружението или на негов орган, в едномесечен срок от 

узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението.  (изм. 12.05.2017г.). 

 

Свикване 

Чл. 18 . 

/1/. Редовно отчетно- изборно Общо събрание /Конгрес/ се свиква веднъж на 4 / 

четири / години. (изм. 12.05.2017г.). 

/2/. Отчетно Общо събрание /Национална  конференция/   се  провежда   не   по-

рядко  от веднъж  на   две години. (изм. 12.05.2017г.).  

/3/. Общото събрание се свиква от Управителния съвет и се провежда в 

седалището на сдружението или по решение на УС на друго място. (изм. 

12.05.2017г.). 

/4/. Общото събрание може да  се   свика   извънредно   както   от Управителния 

съвет, така и по искане на една трета от членовете на Дружеството. Ако в 

последния случай в едномесечен срок УС не отправи писмено покана за 

свикване на Общо събрание, то се свиква от Окръжния съд по седалището на 

Дружеството, по писмено искане на същите членове (изм. 12.05.2017г.). 

/5/.  Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 

провеждане   на    Общото   събрание   и    по   чия   инициатива   то    се    

свиква 



/6/. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на Дружеството най- 

малко един месец преди насрочения ден. 

 

Кворум 

Чл. 19 

/1/. Общото събрание избира Председателстващ и Мандатна комисия. (изм. 

12.05.2017г.). 

/2/. Предложения за Председателстващ, броя на членовете и състава на 

Мандатната комисия могат да правят всеки от присъстващите членове, 

действащия Председател или член на УС. Гласуват се с обикновено мнозинство 

от присъстващите членове. (изм. 12.05.2017г.). 

/3/. Мандатната комисия, проверява наличието на кворум и избира свой 

Председател, който го докладва пред Общото събрание. (изм. 12.05.2017г.). 

/4/. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове. При липса на кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно 

на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно проведено 

колкото и членове да присъстват. 

/5/. Кворумът се установява от Председателстващия събранието и се 

документира в протокола. 

 

Гласуване 

Чл. 20 
Всеки член на Дружеството има право на един глас. 

 

Чл. 21 

/ 1 / Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от 

присъстващите. 

/ 2 / За решенията по чл. 17, т. 1 и т. 1 ,3 и 6 се изисква квалифицирано 

мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
Чл. 22 

/1/. Управителният Съвет на Дружеството се състои от 9 члена и се избира от 

Общото събрание за срок от четири години. (изм. 18.05.2013г., изм. 

12.05.2017г.). 

/2/. Председателят на Дружеството е член по право на Управителния съвет. (изм. 

12.05.2017г.). 

/3/. Членовете на УС избират помежду си един Зам. Председател. (изм. 

30.06.2009г., изм.12.05.2017г.). 



/4/. При предсрочно освобождаване на член на УС на негово място може да 

бъде избран друг член с мандат до края на този на останалите членове. (изм. 

12.05.2017г.). 

 

Правомощия 

Чл. 23. 

Правомощия на Управителния съвет 

1. Представлява Дружеството и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове. 

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

3. Съставя планове за общите мероприятия /срещи, конференции, семинари, 

симпозиуми, конгреси/. 

4. Обсъжда предложенията на клоновете и взема съответни решения. 

5. Подготвя и внася в Общото събрания предложение за бюджета на 

Дружеството. 

6. Прави предложения пред Общото събрание за размера, периодичността на 

плащане и реда за събиране на членския внос. (изм. 12.05.2017г.). 

7. Прави предложения пред Общото събрание за Председател на Дружеството. 

(изм. 12.05.2017г.). 

8. Взема решения по всички въпроси, освен тези които са от 

компетентността на Общото събрание. 

9. Управителния съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за 

дейността на Дружеството. 

 

Заседания 

Чл. 24 

Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя не по-рядко от 

веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на УС и 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 3ам.Председателя или от определен от УС негов член. 

 

Чл. 25 

Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината с 

членовете на Управителния съвет. 

 

 

 

 

 



Решения 

Чл. 26 
/1/. Управителният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от 

присъстващите, освен в случаите на чл. 23 т.5,за които се изисква мнозинство от 

2/3 от всички членове. (изм. 12.05.2017г.). 

Чл. 27  
Председателят и членовете на УС носят солидарна отговорност за действията, 

увреждащи имуществото и интересите на Дружеството. (изм. 12.05.2017г.). 

Председател на Дружеството 

Чл. 28 

1. Председателят на Дружеството се избира  от Общото събрание за срок от 

четири години. (изм. 12.05.2017г.). 

2. Избраният за Председател на Дружеството има право на един мандат. По 

изключение той може да бъде избран най-много за още един последователен 

мандат. (изм. 12.05.2017г.). 

3. Председателят на Дружеството е и Председател на УС. (изм. 12.05.2017г.). 

4. При предсрочно освобождаване на Председателя на Дружеството или 

невъзможност той да изпълнява правомощията си, те се изпълняват от 

зам.председателя до края на мандата. (изм. 12.05.2017г.). 

Чл. 29 

Председателят: 

1. Ръководи цялостната дейност на Дружеството. 

2. Представлява Дружеството пред всички държавни органи и институции в Р. 

България и в чужбина и пред всички юридически и физически лица. 

3. Предлага пред Общото събрание размера, периодичността и реда за плащане 

на членския внос. (изм. 12.05.2017г.). 

Зам.председателят подпомага Председателя при осъществяване на дейността 

му. 

В случай на невъзможност да ги изпълнява, функциите на Председателя се 

поемат от Зам. Председателя. 

 

КЛОНОВЕ 

Чл. 30 
С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън 

населеното място, където се намира седалището на Дружеството. 

 

Чл. 31 

Клоновете не са юридически лица 

 

Чл. 32 



/1 /Клоновите се ръководят от Секретар, избран от членовете на Уравителния 

съвет на Дружеството за срок от 4 години. 

/ 2 / Секретарите на клонове: 

- ръководят цялостната дейност на клона; 

- отговарят за нея пред Управителния съвет на Дружеството; 

- осигоряват провеждането на решенията на Общото събрание; 

- внасят предложения в Управителния съвет; 

- отговарят за събирането на членския внос; 

- съставят план за дейността на клона. 

 

 

 

ИМУЩЕСТВО 

Чл. 33 
/ 1 / Имуществото на Дружеството се образува от : 

1. Задължителни годишни вноски от членовете на Дружеството. 

2. Дарения. 

3. Завещания. 

/ 2 / Имуществото на Дружеството се управлява от Управителния съвет, 

съгласно настоящия устав и законите на страната. 

 

Чл. 34 

/ 1 /  Дружеството извършва и допълнителна дейност с предмет информационно-

консултантски, образователни услуги по проблемите на клиничната патология 

и друга дейност, позволена от закона. 

/ 2 /  Дружеството няма да извършва допълнителна дейност, която не е свързана 

с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва 

приходите от нея за постигане целите на Дружеството. 

/ 3 / Извършването на дейности по ал.1 се подчинява на условията и реда, 

определен от законите, които го регулират. 

/ 4 / Дружеството не разпределя печалби. 

 

Разходване на имущество 

Чл. 35 
/ 1 / Дружеството може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността си, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този 

Устав и ЗЮЛНЦ. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл.36 /1 / С решение на Общото събрание; 

/ 2 / С решение на съда; 

/ 3 / При прекратяване на дейността на Дружеството ликвидацията му се 

извършва по начин, определен от закона. Останалото след ликвидацията 

имущество се предава на държавата. 

   

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


