УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
„ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“
Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение „ДЕЦА С
ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“, неговите цели, предмет на дейност, начин на
управление, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на
управление.
Чл. 1 (1) Сдружение „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“, наричано за краткост
„Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Сдружението, е непартийно, доброволно,
независимо сдружение, на родители на деца с онкохематологични заболявания, близки и
съмишленици, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на
Република България, и този Устав.
(2) Сдружението се регистрира за осъществяване на общественополезна дейност и като такова,
подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.
Чл.2 Името на Сдружението е „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“, като се изписва
изцяло или съкратено – СДОХЗ.
Чл.3 (1) Седалището на Сдружението е град София
(2) Адресът на Сдружението е гр. София 1505, ул. „Братован” № 10, вх А, ет 4
Чл. 4 Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок.
Чл. 5 (1) Сдружението
има следния предмет на дейност: социална, психологическа,
информационна, издателска дейност, участие в проекти (вкл. на Европейския съюз), както и други
дейности незабранени от закона и служещи за изпълнение на целите на Сдружението и за
повишаване ефективността на лечението на онкохематологичните заболявания при децата.
(2) За постигане на своите цели, Сдружението ще осъществява и допълнителна стопанска дейност
свързана с организиране на благотворителни концерти, изложби и базари, издаване на различни
по вид печатни издания, свързани с диагностиката, лечението, взаимните контакти и
художественото творчество на децата страдащи от левкемия и други онкохематологични
заболявания, както и други, незабранени от действащото българско законодателство стопански
дейности.
(3) Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 6. Сдружението има за цел:
1. Защита на правата на децата, болни от онкохематологични заболявания.
2. Запознаване на обществото с онкохематологичните заболявания при децата.
3. Подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото
лечение и в последващия период.
4. Подпомагане, обединяване, насърчаване, информиране на родители и деца с други
онкохематологични заболявания.
5. Осигуряване на психологическа помощ за децата и техните семейства за преодоляването на
емоционалните последствия от болестта. .
6. Подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците
в областите, свързани с
диагностиката, лечението и рехабилитацията
на
децата с
онкохематологични заболявания.

7. Съдействие за внедряване на съвременни методи, средства и апаратура за лечение на
онкохематологичните заболявания при децата.
8. Насърчаване, подпомагане и развитие на изследвания на заболяванто в България и чужбина.
9. Създаване на контакти с подобни организации в страната и чужбина.
10. Осъществяване на връзки и постоянен диалог между Сдружението и ръководните органи и
институции в Република България, имащи отношение към заболяването (Министерство на
здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална здравноосигурителна каса, Агенцията по лекарствата, Националната трудово-експертна лекарска комисия
и др.).
11. Оказване на помощ при осигуряване на средства за лечение в чужбина.
12. Всестранно подпомагане на семействата на заболелите деца при грижите им за тях.
Чл. 7 (1) Сдружението осъществява своите цели със следните средства:
1. Участие в програми за финансиране от европейски и други фондове и за финансиране на
проекти по Закона за държавния бюджет на Р. България, свързани с дейността на Сдружението.
2. Организиране на научни срещи, симпозиуми, конгреси, конференции, спонсориране на
издателска дейност в областта на диагностицирането, лечението и рехабилитацията.
3. Организиране и подпомагане реализирането на изследователски проекти в областта на
лечението на онкохематологичните заболявания при децата.
4. Организиране и подпомагане обучението в страната и чужбина на специалисти по изследването
и лечението на левкемията и другите онкохематологични заболявания при децата.
6. Откриване на постоянни и временни информационни центрове в страната и чужбина и други
аналогични структури в съответствие с българското законодателство и законодателството на
приемащата страна.
(2) За постигане на целите си Сдружението може да открива представителства в страната и
чужбина, клонове, както и да учредява сдружения с нестопанска цел в страната и чужбина, както и
да членува в други организации с нестопанска цел.
Чл. 8 (1) Членове на Сдружението могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни
физически лица, членове на семейства с деца, болни от левкемия и други онкохематологични
заболявания, както и техни съмишленици, които приемат Устава и целите на Сдружението.
(2) Членове на Сдружението могат да бъдат и български или чуждестранни юридически лица.
(3) Сдружението може да покани за членство и лица, които имат заслуги за осъществяването на
дейността и за развитието на Сдружението и са допринесли за повишаване ефективността на
лечението на левкемията и на други онкохематологични заболявания при децата.
(4) Лицата по предходната алинея имат статут на почетни членове на Сдружението, които имат
право на съвещателен глас, като същите не участват в управлението и представителството на
Сдружението и не участват във вземането на решения от същото.
Чл. 9 Членството в Сдружението е доброволно. Кандидатите за членство подават писмена молба
до УС на Сдружението, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на
Сдружението.
Чл. 10 (1) Председателят на УС е длъжен да включи въпроса за приемането на новите членове на
първото заседание на УС на Сдружението, следващо подаването на молбата за членство.
(2) Почетните членове се канят от УС на Сдружението, чрез Председателя на УС, с писмена покана
и се обявяват за такива на първото заседание на УС на Сдружението, следващо потвърждението
на лицата за обявяването им за почетни членове на Сдружението.

Чл. 11 (1) Членовете на Сдружението имат право:
1. Да участват и гласуват в Общото събрание на Сдружението.
2. Да избират и да бъдат избирани за членове на органите на Сдружението, да участват в
управлението му.
3. Да получават информация за дейността на Сдружението и неговите органи, както и да изразяват
свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
(2) Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да изпълняват съвестно поетите ангажименти към Сдружението.
2. Да спазват Устава и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението, да
работят за постигане целите на Сдружението.
3. Да пазят доброто име на Сдружението и да пропагандират целите му.
4. Да внасят редовно и в срок предвидените имуществени вноски, в случай че е взето решение за
това от ОС.
Чл. 12 Членството в Сдружението се прекратява:
1. С писмено заявление за напускане от член на Сдружението до Общото събрание.
2. При изключване по решение на ОС, в случаите на неизпълнение решенията на управителните
органи на Сдружението и грубо нарушаване на Устава, както и при действия, уронващи престижа и
доброто име на Сдружението.
3. При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение, както и при
обявяване в ликвидация (за юридическите лица).
4. При прекратяване на Сдружението.
Чл.13 (1) В хипотезата на изключване на член на Сдружението, ОС уведомява съответния член за
постъпилото предложение и се изслушва становището му.
(2) Изключеният член на Сдружението няма право да претендира връщане на внесените от него
имуществени вноски, в случай че е било предвидено внасянето на такива, както и в другите случаи
на прекратяване на членство.
Чл. 14 (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
(2) По решение на Управителния съвет на Сдружението за осъществяване на конкретни проекти
могат да се създават постоянни или временни помощни органи на Сдружението - упълномощени
представители в страната и чужбина, комисии, работни групи, консултативни съвети и др.
(3) За участие в помощните органи могат да бъдат канени като консултанти специалисти от
страната и чужбина, които не са членове на Сдружението. Те могат да дават мнения и становища,
които да бъдат използвани за постигане целите на Сдружението.
Чл.15 Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Чл.16 (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението, вкл. правила и ред за
извършване на общественополезната дейност;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. взема решения относно разпореждането с имуществото на Сдружението извън необходимите
текущи разходи за функционирането му;
14. взема и други решения, предвидени в 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. 4 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.
Чл.17 (1) Общото събрание се свиква 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) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото
събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.18 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.
Чл.19 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
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.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа
на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(4) Почетните членове не гласуват, но могат да присъстват и взимат участие в работата на Общото
събрание със съвещателен глас.

Чл. 20. (1) Освен в случаите когато по закон се изисква по-високо мнозинство, решенията на
Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат
решения.
Чл. 21 Извънредно Общо събрание се свиква:
1. По решение на УС на Сдружението.
2. По искане на 1/3 от членовете на Сдружението.
Чл. 22 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове.
Членовете и/или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се
легитимират.
(2) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се
подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на
присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
Чл.23 (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на Сдружението.
Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на
Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението. Членовете на Управителния
съвет се избират за срок от пет години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав председател и заместник-председател.
(3) Сдружението се представлява във всички сфери на обществения живот от Председателя и
заместник-председателя. Членовете на УС могат да упълномощят в писмена форма и трето лице,
което да ги представлява.
(4) 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. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и
решенията на Общото събрание;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в
обща полза, и носи отговорност за това;
7. отговаря за воденето на книгите, вкл. за протоколите от заседанията на колективните органи, и
останалата документация на Сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на
друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Чл.24 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца и се
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.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.
(3) 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.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно избор на
ликвидатор на Сдружението, както и решения за разпореждане с имуществото - с мнозинство от
всички членове.
(5) 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.
Чл. 25 Всеки член на УС, включително и неговият Председател, има право на един глас.
Чл. 26 Правомощия на Председателя:
1. Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС.
2. Представлява Сдружението в страната и чужбина в отношенията му с държавата, общините,
финансовите и банковите институции, другите обществени организации и с трети физически или
юридически лица.
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
Чл. 27 (1) Имущество на Сдружението се състои от:
1. Право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти;
2. Парични средства;
3. Ценни книжа;
4. Права върху интелектуална собственост;
5. Всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на
юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Имуществото на Сдружението се формира чрез:
1. Членски внос, като почетните членове на Сдружението не дължат членски внос.
2. Допълнителни имуществени вноски, като почетните членове на Сдружението не дължат такива;
3. Приходи от извършването на стопанска дейност съгласно Устава, наеми от недвижими имоти,
лихви, дивиденти и др.;
4. Дарения и завещания от български или чуждестранни физически или юридически лица и
организации;
5. Целеви фондове и финансирания, допустими съгласно действащото законодателство.
(3) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки и каса.
Чл. 28 (1) Имуществото на Сдружението се разходва в съответствие с изискванията на Глава трета
от ЗЮЛНЦ и решенията на Общото събрание.
(2) Физическите и юридически лица, предоставили средства за осъществяване дейността на
Сдружението могат да осъществяват контрол върху изразходването им, както и да посочат целите,
за които да бъдат изразходвани, когато същите не противоречат на Устава и съдействат за
постигане целите на Сдружението.

Чл. 29 Извън текущите разноски за функционирането му, финансовите средства на Сдружението
могат да се изразходват единствено за постигане неговите цели.
Чл. 30 (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната
дейност като:
1. Организиране на конференции, семинари и др.;
2. Организиране на концерти, изложби и други културни събития;
3. Извършване на публикации, издаване на книги, специализирана медицинска литература и др.
подобни;
4. Преводи, разпространение на статии и други материали с научен характер, свързани с
постигане на основните цели на Сдружението.
5. Това важи и за всяка друга дейност, незабранена от закона, за постигане целите на
Сдружението.
(2) Сдружението използва приходите от тази дейност само за определените в настоящия Устав
цели.
Чл. 31 Сдружението се прекратява:
1. С решение на ОС на Сдружението.
2. С решение на Съда по седалище на Сдружението, когато:
а) Сдружението не е учредено по изискващия се съгласно закона ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави;
в) Сдружението е обявено в несъстоятелност.
Чл.32 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
(3) Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на
ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл.33 За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и съответните норми на действия, съобразени с гражданското
законодателство.

Уставът на сдружение с нестопанска цел „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ е приет
на Учредителното общо събрание, състояло се на 12.10.2010 г.
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Маргарита Борисова,
2.
Симона Караиванова
3.
Светла Павлова
4.
Росица Желязкова
5.
Евгения Пушникова
6.
Михаела Стоянова
7.
Борислав Стоянов
8.
Стилияна Емануилова
9.
Петя Александрова
10.
Елица Ирибозова
11.
Елена Стаева
12.
Елена Низамова

