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НА

„  БЪЛГАРСКО    ”ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОТОРАКАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статут
Ч .1, .1  „     ”   -л ал Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е самостоя телно 

  -    ,  -   юридическо лице сдружениес нестопанскацел осъществяващообщес твенополезнадейност, в 
    .        съответствие със законодателството на Р България и при спазване на принципите на 
, ,   - , доброволност равенство изборност и самоупра вление възникващо     с вписванетому в регистъра 

    наюридическителицас несто-    панскацелна .СГС
.2ал         .Сдружениетоотговаряза задължениятаси със своетоимущество

а .3        л ЧленоветенаСдружениетоотговарятзавнасянена дължимитe .вноски

Наименование  илого
.2      „  Чл Наименованието на сдружението е Българско   -Дружество по Кардио торакална 

”         : „Рентгенология като името се изписва на английски език както следва Bulgarian  Society  of 
Cardiothoracic Radiology”,     а логото е както следва:

    Седалищеиадреснауправление
.3 Чл „     ”   : 1407 - ,Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е със седалище София  
.„ . ” 51       . бул Н Вапцаров № Бсъс собственалевоваи валутнасметка

Срок
.4 Чл        Сдружениетое създаденобезопределенсрок на съществуване.

  Основницели
.5Чл , .1     ,      -   ал Да развивадейност за проучване развитиеи прилаганена нови науч ни и практически 

           .постиженияв областтана диагностикатана заболяваниятана белиядроби сърцето



а .2          л Да провежда информационна дейност като съдейства за популяризиране на съвременните 
         -    постижения и развитие на научните изследвания в областта на об разната диагностика на белия 

      .дроби сърцетои сроднитеим специалности
.3ал      ,       Да обединява лекарите и специалистите работещи в областта на образната диагностика на 

         -   ,заболяванията на белия дроб и сърцето като съдейства за тяхно то професионално развитие  
          осъвършенстване и специализиране и по този начин подобрява качеството на предоставяните 

 .здравниуслуги
.4             ал Да подпомага за преодоляване и отстраняване на проблемите на науката и практиката в 

          областтана образнатадиагностикана заболяваниятана белиядроби сърцето.
.5ал     ,   ,   -  Да предлага на МЗ Здравноосигурителни фондове висшите медицински ин ститути и 

        институции в странатастановищаотносно проблемитена образната
              диагностика на заболяваниятана белия дроб и сърцето и сродните специалности и да съдейства за 

     развитиетона научнитеизследванияв гореизб  .роенитеобласти
а .6            л Да работи за развитието на образната диагностика като подпомага защитата на 

   ,     професионалнитеинтересина радиолозите ориентираникъм диагностикана
заболявани        .       ята на белия дроб и сърцето в Р България и да организира обучение за повишаване 

 ,      -      квалификациятаим да повишаватеоретичнитеи практическите по знания в областтав интерес на 
      -     пациентите и да издава сертификати за правоспо собност за работа в специализираното 
 –направление     .бялдроби сърце

 Средстваз     апостиганенацелите
.7Чл         :За изпълнениена своитецелии задачисдружението

-  ,        Разработва финансира и реализира съвместни програми и проекти самосто-   ятелно или в 
        ;сътрудничествос други организациисъс сходни целии задачи

-              Формира групи за решаване на отделни проблеми свързани с работните цели и съдейства за 
       .  - ,   обмен на екипи от специалисти за постигането им Обединява спе циалистите занимаващи се с 

           образнадиагностикана заболяваниятана сърцетои белиядробв цялатастрана;
- ,          -  Организира развива и подпомага обучението на специалисти в областта на ди агностиката на 

         -     заболяванията на белия дроб и сърцето чрез курсове за придоби ване на квалификация и издава 
       -      сертификати за специалисти в тези области и съ действа при преквалификация на национално и 

 ;международноравнище
-    , ,      Организира и провежда семинари конференции симпозиуми и научни форуми в съответствие 

    .  ,    -    със своите цели и задачи Урежда срещи подготвя и издаваин формационни бюлетини за своята 
,       -         дейност както и за дейносттана подобни ор ганизациив същатаобласт като издаваи списаниеза 

   ,        ;публикуванена научни разработки представянена такивасъбитияи други подходящистатии
-  , Учредяванагради ,   ; стипендии специализиранифинансовифондове
-           Осигурява подходящи професионални консултации и съвети на официалните власти относно 

            ;въпроси в областтана образнатадиагностикана заболяваниятана белиядроби сърцето
-    ,       , Инвестира средствата на Сдружението непряко необходими за неговите цели по начин който 

          ,    може да бъде счетен за подходящ за изпълнение на задачите му при спазване на ограниченията 
  ;предвиденив закона



-  ,         , - , Членував и приемачленовеот международниорганизации със сходни цели за дачи ръководни 
  ; принципи и дейност

-         -   Стимулира сътрудничеството между подобни организации в страните от Югоиз точна Европа и 
      - ,   Средиземноморския регион чрез оганизиране на двустранни сре щи регионални симпозиуми и 

     .пълноинтегриранесъс странитеот ЕС

  Определяненадейността
.8  „Чл     Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология”  -  осъществява дей ност в 

 ,         -    обществена полза като ще разходва имуществото си за оказване на под крепа на своите членове 
   ,  , -      при изготвянена анализи концептуални проекти про вежданена научни и обществени дискусии 

        ,      в сферата на заболяванията на белия дроб и сърцето обучение на своите членове като 
  ,         специалисти в областта курсовезапридобиванена квалификацияна националнои международно 

.равнище

  Предметидейност
.9Чл              :За изпълнениена своитецелии задачисдружениетоима следнияпредметна дейност

- ,         -Подпомагане развиванеи разширяванена наукатав областтана диагностика
       та на заболяваниятана белиядроби сърцето;

-         -Осъвършенстванена здравеопазванетои предлагитездравниуслуги чрезквали
            фикацияна здравнитеспециалисти в сфератана заболяваниятана белиядроби сърцето;

-        -   Популяризиране на съременните постижения и извършвани научни изследва ния в съответната 
.област

ЧЛЕНСТВО

  Придобиваненачленство
.10Чл , .1     .ал Членствотов Сдружениетое доброволно

а .2            л Редови член на Сдружението може да бъде само пълнолетно дееспособно и правоспособно 
 -  ,     -  , лице лекар притежаващ или специализиращ специалност образ на диагностика нуклеарна 

,   ,   -       ,медицина или медицинска физика който споделя це лите му и средствата за тяхното постигане  
     -    .изпълняванеговияустави плащаре довночленскияси внос

а .3            л АсоцииранчленнаСдружениетоможедабъдетлекарот сроднаспециалност
-  , , ,  ,       кардиолог кардиохирург пулмолог гръден хирург както и рентгенов лаборант и студент по 

.медицина
а .4             л Почетни членове са лица със съществен принос в образната диагностика и съдействали на 

     .      .Сдружениетозапостиганена целитему Те получаватпочетнидипломина конгресите
а .5          ,   -л Член на Сдружението може да бъде и чуждестранно лице отговарящо на съ ответните 

   .изискваниязапридобиванетому
а .6           ,    л Всеки кандидатзачленствотрябвадаподадеписменамолбадаУС който я

   . разглеждав едномесеченсрок       , -Тя трябвада е придруженаот документи удосто

веряващи    .съответнитепридобитипрофесионалниквалификации
а .7          4/5   л Решението за приемане се взема с квалифицирано мнозинство от от присъстващите 

  .членовена УС

  Прекратяваненачленство
.11,Чл .1      :ал Членствотов Сдружениетосе прекратявапри



-        ;Доброволнонапусканес отправенописменозаявлениедо Сдружението
-      /  ;Със смърт или поставянетопод пълно частичнозапрещение
-           ,     При влязлав силаприсъдазаизвършенопрестъплениеот общ характер както и при наличиетона 

 ,   -   - ;виновноповедение коетоправипо нататъшноточленствонесъ вместимо
- Н      ;евнасянена установениягодишенчленски внос
- .Изключване
а .2           л Членуването в сдружението може да бъде прекратено поради изключване когато съответния 

:член
-    ;НарушавауставанаСдружението
-       ;При проявана неетичноили непрофесионалноповедение
-        ;Системно не изпълняварешениянаОС или УС
-  ,    ,     .Осъществявадействие с което уронвапрестижа добротоимеи авторитетаму
а .3     .2       -  л При доказани нарушения по ал УС на Сдружението информира и в едноме сечен срок 

      –  .    изисква писмено становище от съответния член нарушител Решение за прекратяване на 
        -   .    членство поради изключване се взема след изслушване на на рушителя пред УС За целта се 

    ,   отправяписменапоканадо нарушителя в която
   , ,     .   се посочвадневнияред деня часаи мястото на заседанието Неявяванетона на-

         .рушителяне е пречказавземанена решениезаизключване
.4              ал Решение за прекратяване на членство в Сдружението се взима от УС на Сдружението с 

   3/4 квалифицираномнозинствоот  .от присъстващите
.5               ал Решението на УС може да бъде обжалвано чрез УС предОС на Сдружението в двуседмичен 

   .          срок от получаването му ОС на Сдружението може да потвърди или отмени обжалваното 
.     решение При съществени нарушения на п        роцедурата по вземане на решение за прекратяванена 
,          .членство ОС можедавърнеслучаязаново разглежданеот УС

.6  ал          -При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на напра вените 
     .имущественивноски запериодана членство

   Членскиправаи задължения
Права

.12,Чл .1           .    ал Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на ОС Редовните членове на 
            .Сдружениетоимат праводаизбирати дабъдатизбиранив органитена управление

.2 ал Д       .а бъдеинформиранзадейносттанаСдружението
а .3               ,л Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда  

   .предвиденв този Устав
.4         ал Да получаватекущаинформациязавсички решениянаОС

Задължения
.13Чл , .1         ,   ал Всеки член на Сдружението е длъжен да спазва Устава решенията на ръководните 

        ,    -     органи и да участва редовно в ОС на Сдружението както и да рабо ти за постигане на неговите 
     .целии издиганетона общественияавторитет

а .2        .л Да опазваи работи заувеличаванена имуществото
а .3            .л Всеки членнаСдружениетое длъжендавнасяредовночленскияси внос
а .4    , ,   ,   -    л Да не разгласява факти информация решения и данни станали му извест ни при или по 

    ,     -     ,поводосъществяванена членуванетоси както и даосигуряване разгласяванетоим от други лица  
         .     които могат да ги ползват само по предмета на Сдружението Неизпълнението на тази алинея е 

  .основаниезаизключване
а .5          ,  - ,л Да участва в разработването и приемането на устройствени документи ста новища  

, ,    ,    .обръщения проекти програмии други документи касаещидейносттанаСдружението
.6 ал          , -  Членските права и задължения са лични с изключение на имуществените не прехвърлими и 
          -непреминаватвърху други лицав случайна смърт или прекратя

  .ванена членството

 Стопанскадейност
.14Чл , .1          ал Осъществяваната от Сдружението допълнителна стопанска дейност може да има за 

      , -  , предмет издаване и разпространение на печатни учебници пе риодична литература рекламни 
     -        ,материали по проблемите на образната диагнос тика на заболяванията на белия дроб и сърцето  

  -организиранена квалификаци



онн  , ,     .      и курсове симпозиуми конференциии конгреси срещу заплащане
а .2       .л Допълнителнадейност се подчинявана действащотозаконодателство
 .15              Чл По решение на ОС членовете могат да правят целеви вноски за постигане на определена 

,        .        цел определена с Устава или с решение на ОС В решението си ОС на Сдружението определя 
,       . -       2/3 целта размера и начина на събиране на вноските Ре шението се взема с мнозинство от от 

  .  членоветенаСдружението Набраните
средств            .а се изразходватпо решениена УС запостиганена целитему

Имущество
.16,Чл .1ал    Имуществото на Сдружението   се състои от  ;парични средства    правотона собственост - 

     ;недвижими имоти и прававърху тях     движимо имущество и -      дру ги вещни прававърху основни и 
 оборотни средства;    ;  ;дяловоучастиев дружества ценни книжа  ; влогове    вземанияи други активи.

а .2           ,л Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейност  
    ,      .насоченазапостиганена целите определениот тозиУстав и ЗЮЛНЦ

.17,Чл .1          .    ал Всеки член на Сдружението е длъжен да заплаща членски внос Той се издължава с 
    ,     - .едногодишнавноскаили на тримесечни в случайна извънредносъ битие

а .2          :л СдружениеточрезУправителнияси съветможедаполучавасредстваот
-           ;Даренияи завещанияот български и чуждестраннифизическии юридическилица
-     ,        ;Финансиранеи спонсориранена целите задачитеи проектитенаСдружениетоот третилица
-     ;Приходи от имуществотонаСдружението
-     ,       ;Развиванена допълнителнастопанскадейност свързанас предметана дейност наСдружението
-    .Други приходи и постъпления
а .3          ,   л Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми движимо и недвижимо 

,  ,      ,  ,имущество вещни права права върху интелектуална и индустриална собственост ценни книжа  
   ,   , -     . дялово участие в сдружения права върху акции взе мания и други имуществени права Всички 

     -    .направенидарениясе вписватв спе циалнакнига задарения
а .4            -  ,л Когато дарителили завещателжелаес дарението или завещаниетода бъде уч реденанаграда  

,     .,         стипендия специализиран финансов фонд и др той има право да поиска да носят неговото или 
    .друго определеноот него име

а .5            -  л Сдружението може да откаже приемане на дарение или завещние ако са на правени при 
       ,    ,   неприемливи условия или в противоречие с неговите цели в разрез с морала добрите нрави и 

  . .законитев Р България
а .6          , -  ,л Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити и сметки недви жими имоти  

 ,    ,   -    ценни книжа прававърху дялови вноски прававърху интелекту алнаи индустриалнасобственост 
    .          и по друг подходящ начин Влагането трябва да гарантира достатъчен доход за запазване и 

 ,            увеличаването му като се държи сметка на инфлационните процеси и за финансирането на 
 . нестопанскитецели

.7 ал  Ежегодно УС             сам или чрез лицензирани лица проверявабалансаи отчетапо изпълнението на 
       бюджетаи го предлагана обсъжданепредОС,  който го приема. УС     се освобождаваот отговорност 

   следприеманена баланса    и отчетаот .ОС

 Управление
.18Чл , .1       -     -  ал Органи наСдружениетосаОбщо събрание ОС и Управителенсъвет УС

а .2 л ОС    на членоветена Сдружението    ,е неговвърховенорган      в който влизатпо
 правочленовете - ,учредители  редовите, асоциираните   .и почетнитечленове

.4 ал        Сдружението се представлявапред всички правни субекти (   -  физически и юри дически лица) в 
      .странатаи чужбинаот Председателяна УС

а .5       .        л Право на глас имат само редовите членове Гласуването в ОС се осъществява лично или от 
      . -   изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно Из ричните пълномощни се 
          изготвяти прилагатзаучастиев ОС наСдружениетокато

     същитемогат дабъдатзаогра       .ниченили неограниченброй участияв заседанията
а .6            -л Пълномощник на физическо лице може да бъде само дееспособно и правоспо собно 

 .физическолице     .Преупълномощаванене се допуска

Компетентнос   т наОС
.19Чл , .1  :ал Общото събрание
-      ;Изменяи допълваУставанаСдружението



-    ;Приемадруги вътрешниактове
-          ;Преобразуваи прекратявадейносттанаСдружениетопо предложениена УС

       .Избираи освобождаваПредседателяи членоветена УС
-        .Избираи освобождаваПредседателяи членоветена УС
-    ,       -  Одобрява годишния счетоводен отчет приема бюджета на Сдружението и от чета за 

  дейносттана УС
-      ,    Назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението освен в случай на 
несъстоятелност
-       ,      Взема решения за участие в други организации приема основните насоки и програми за 

  дейносттанаСдружението
-  Определя размера      ,на встъпителната вноска и членския внос     дължими от членовете на 
Сдружението,      начинът и сроковетена внасянетоим   като същите    подлежатна актуализиранепо 

 неговапреценка
-  ,      Разглеждажалби молбии исканияна своитечленове
-           -  Взема решения за разпореждане с недвижимо имущество и решения за при добиване на 

       35%   -   движимо и недвижимо имущество на стойност над от оборотни те средства на 
.Сдружението

а .2    ,       .л Отменярешенияна УС когатопротиворечатна Уставаили закона
а .3              л Решенията на ОС са задължителни за органите на Сдружението и подлежат на съдебен 

       .контролотносно тяхнатазаконосъобразности съответствиес Устава
а .4     ,       -   л Решенията на органите на Сдружението които са взети в противоречие с Ус тава или закона 

         могат да бъдат обжалвани пред ОС по искане на 1/3  -    от заинтере сованите редови членове на 
,      -  ,   -     Сдружението отправено в едномесечен срок от узна ването му но не по късно от една година от 

    .дататана вземанена решението
.5ал    .2        Споровете по ал могат да бъдат повдигани пред СГС от 1/3   -  ,от нейните редо ви членове от 

          -  ,   -  орган на Сдружението или от прокурора в едномесечен срок от узна ването им но не по късно от 
       .еднагодинаот дататана вземанена решението

.6ал     Приемаотчетана УС

.7ал     ПриемабюджетанаСдружението

.8ал             ,  Решенията на ОС на Сдружението се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите а по 
.1, .3, .5  .10    2/3  .т т т и т с мнозинствоот от присъстващите

.9ал       .19, .1, .4       Избор на ръководни органи съгласно чл ал т от Устава се провеждачрезтайно гласуване 
         -  .   като за всеки отделен вид ръководен орган се провежда самостоя телен избор След откриване на 

       -         процедурата за избор и преди провеждане на тай но гласуване всеки член на ОС може да издига 
     -свояили на друго лицекандидату

,       .     ра както и дапровиотводии самоотводи Направенотопредложениеса включва  
    .       в предложенатапредОС проектолиста Правотона изборзаконкретенръководен

    ,    орган се упражнявас бюлетина в която подателятм    аркирасъответенкандидати
       .същатасе поставязацелтав определенаурна

.10ал              Провеждането и резултатите от избор на ръководни органи се установява и констатира от 
  ,   ,     .комисияпо избора която съставяпротокол подписанот членоветена комисията

.11ал        .18 .16        Всички решениянаОС освенпо чл ал от Устава се провеждатс тайно гласуване

   СвикваненаОбщосъбрание
.20,Чл .1     .          ал ОС се свиква от УС То може да се свика по искане на 1/3     от редовите членове на 

     .СдружениетоотправенодоПредседателяили УС
а .2                -л Ако в срок от единмесецот исканетозасвикваненаОС УС не отправиписме



     ,на покана за свикване на ОС           -  то се свиква от СГС по писмено искане на заинтере сованите редови 
     .членовеили упълномощениот тях лица

а .3     ,       - ,   л Свикването се извършва чрез покана поставена на място за обявления в сгра дата в която се 
   намирауправлениетонаСдружението

а .4      ,   ,  л Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане предложенията за 
, ,              .решения датата часаи мястото запровежданенаОС и по чияинициативато се свиква

а .5              -   30л Времето от публикуване на съобщението до откриване на ОС не може да бъде по малко от  
   .дни прединасроченияден

  ПровежданенаОС
.21,Чл .1    -    –  .ал ОС се провежданай малко веднъжгодишно редовноОС

а .2             –  .л ОС можедабъдесвиканопо всяко времеот УС или съда извънредноОС

   Правонасведения
.22Чл   ,           Писмените материали свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат предоставени на 

           разположение на членовете в седалището на Сдружението или изпратени чрез електронна поща 
-             .  най късно до дататана публикуванеили изпращанена поканата за свикванена ОС При поискване 

      . те се предоставятна всеки членбезплатно

  Списъкнаприсъстващите
.23,Чл .1          .  ал На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове Те удостоверяват 

     .        присъствиетоси с подпис следлегитимиране Списъкът се заверяваот Председателяи Секретаряна 
.ОС

а .2         ,     л В списъка по предходната алинея се включват членовете които са заявили за своето 
         -   присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установя ването наличието на 

.кворум

Кворум
.2Чл 4               . ОС може да заседава ако са се явили повече от половината от всички редови членове При 

            - ,     липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок от един час по късно на същото място и при 
        ,      същия дневен ред независимо от броя на редовите членове като така проведеното ОС е законно 

     .независимоот брояна присъстващитечленове

  Правонаглас
.25,Чл .1       .      -  .ал Само редовичленовеимат правона глас Всички те имат по един съве щателенглас

а .2                л Едно лице може да представлява не повече от един член на ОС при наличие на изрично 
   .писменонотариалнозаверенопълномощно

  Конфликтнаинтереси
.26,Чл .1        :ал Член наОС нямаправона глас

-    .28, .2  ;В случаитена чл ал от ЗЮЛНЦ
-  При п           -   редприемане на действия или отказ от такива за осъществяване на отговор ността му към 

;Сдружението
-       .В случаитена предявениисковесрещу него

 Решения
.27,Чл .1      ,  ,      ал ОС не може да приема решения засягащи въпроси които не са били публикуване в 

.поканата
а .2       ,         л РешениятанаОС влизатв силанезабавно освенако действиетоим не бъдеотложеноот самото 

       .естествоили решениетоне се следваот друго

Протокол
.28,Чл .1          .    ал За заседанието на ОС се води протокол в специална книга Протоколът се води според 

  .изискваниятана закона



.2 ал П           .  ротоколът от ОС се подписва от Председателяи Секретаря на събранието Към протоколите 
         -     се прилагасписък на присъстващите лицаи документитесвърза ни със свикванетои провеждането 
 .наОС

а .3  ,             -  л Всеки член присъствал на ОС има право да изисква и да следи за точното за писване на 
  .решениятав протокола

 Управителенсъвет
.29,Чл .1              ,  -   ал УС се състои от пет души и се избира за срок от четири години без огра ничениев броя 
 .намандатите

а .2             . л Членоветена УС се избиратот редовитечленовенаОС с тайно гласуване
а .3       .л Управителниятсъвете ръководнияорганътнаСдружението
а .4       ,    .л Сдружениетосе управляваот Председателна УС който вземарешенията
а .5            -  , л При отпадане или трайна невъзможност на член на УС да изпълнява задълже нията си УС  

           .   продължавадейността си в намален състав до неговото попълване от следващото ОС Мандатът на 
         новоизбранитечленовее до изтичаненамандатана целияУС

.6          ,      Чл За отпаднал от УС се счита всеки член на УС който подадемолба за добровол-  .но напускане  
        .  -     . Същият се счита занапусналот постъпваненамолбата Товаобстоя телствосе констатираот ОС

.30,Чл .1        ,       ал Не може да бъде член на УС лице осъждано на лишаване от свобода за умишлено 
   престъплениеот общ характер

.31,Чл .1           .ал Мандатътна УС се прекратявас изтичанесрокаот четири години
а .2              л Мандатът на Председателя на УС може да се прекрати предсрочно с решение на редовите 

  .         . - ,    членове на ОС В този случай длъжността се изпълнява от Зам предсе дателя а когато е 
     ,    .  невъзможносе избирас тайно гласуване от членоветена УС

а .3        -        л Изборът на нов УС се провежда не по късно от един месец преди приключване мандатът на 
.         стария До встъпванетов праватаим всички представителнидействия

   .се извършватот досегашният

    Праваи задължениянаУС
.32,Чл .1             ал Членоветена УС са длъжнидаизпълняватзадължениятаси в интересна

Сдружението           и да спазватправилатазаконфиденциалности следкато престанат
    .дабъдатчленовена съвета

а .2        ,      л Членовете на УС имат еднакви права и задължения доколкото това не пречи на вътрешното 
        .разпределениенафункциитемежду тях и вземанетона решения

а .3  :л Управителниятсъвет
- Представлява          Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните свои 

,   -  ,     членове приема организационно управленската структура реда за назначаване и освобождаване 
 ;на персонал

-     ;Изпълнявазадължениятапредвиденив Устава
-     ,          -Взема решения по всички въпроси които по закон или съгласно Устава са от не говата 

;компетентност
-             Определяредаи организираизвършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за 

;това
-            Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението и се разпорежда с 

 .финансовитесредства
-      -     ,     Се събирана редовни заседаниянай малко веднъжна четиримесеца задаобсъди състояниетои 

  ;развитиетонаСдружението
-    ИзбираПредседателна       ;Сдружениетои разпределяработатамежду членоветеси
-        ,Изготвяи внасяпроекти за актовенаОС       приемаорганизационни документи за текущатаработа 

     ;наСдружениетои даваметодически указания
-    ,        Взема решениязапридобиване отчуждаванеи обременяванена недвижими имоти и учредяване 

    ,           ;на вещниправавърху тях както и отдаванетоим под наемзасрок до еднагодина
-    Определяадресана ;Сдружението
-              ;Подготвяи внасяв ОС отчет задейносттанаСдружениетои проект забюджет
-  Осигуряваизпълнението    ;на решениятанаОС
-      ,  ,       . Обсъждаи решававсички други въпроси освен тези които са от компетентносттасамо наОС



а .4         .      л Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя Той е длъжен да свика заседание 
      на УС при писмено искане на 1/3   .       от членоветему При отсъствието му заседанието се ръководи от 

    .определенот УС негов член
а .5,             .л Решениямогат да се взематако присъстватповечеот половинатачленоветена УС

.6 ал          ,В изключителни случаи заседаниеможе да се свика по телефон     .факс или електронна поща  В  
        ,такиваслучаи УС може да вземаи неприсъствени решения      подписани без забележкии възражение 

     .затоваот всички свои членове
а .6      ,     :л Извън случаитепосоченив тозиУстав УС вземарешенияединодушно за
-      Същественапромянав дейносттана ;Сдружението
-   ;Съществениорганизационнипромени
-         -  Дългосрочно сътрудничество от съществено значение на Сдружението или пре кратяване на 

 .таковасътрудничество
а .7             л УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в закона за счетоводството отчетна 

         - ,  информация за дейността на Сдружението при спазване принципа на от критост достоверност и 
.своевременност

Председател
.33,Чл .1    ,      ал Председателятна УС организира ръководии контролирадейносттана

Сдружението         .  в съответствиес решениятанаОС и наУС
.2       ал Председателятсвикваи ръководизаседаниятана УС .

а .3        .л Председателятна УС представляваСдружениетопредтретилица
.4ал    ,    -Осъществяваоперативноторъководство осигурявастопанисванетои опазва

     . нетона имуществоточрезедноличнидействия
а .5      ,      -л По време на продължително отсъствие заболяване или невъзможност да из пълнява 

 ,           задълженията си Председателят на УС упълномощава някой от членовете на съвета да изпълнява 
     .  -       задълженията му или част от тях Упълномощаването след ва да бъде с нотариална заверка на 

.подписа
а .6        ,       .л Председателят се избира за срок от четири години като мандатът съвпада с мандата на УС  

                 Едно и също лице не може да бъде избирано в качеството си на председател за повече от два 
 .последователнимандата

  Книгинасдружението
.34,Чл .1      ,        ал Сдружението води книга за членовете си в която се записват имената и адресите на 

 ,    .членоветеси ЕГН и професиятаим
а .2               -   л На заседаниятанаОС и наУС наСдружениетосе водипротоколот Председа теляв специална 

,     ,  ,   книга като се записват станалите разисквания направените предложения заявления и взетите 
.решения

а .3             -  л Членовете на Сдружението и членовете на УС могат да се запознават със съ държанието на 
 ,         ,    протоколнитекниги както и да получаватпреписи и извлеченияот тях след подаванена писменна 

  ,       .молбадо УС която се разглеждав тридневенсрок

,   ПРЕКРАТЯВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

.35Чл   „     ”  Сдружение Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология   се прекратява с 
          .решениенаОбщото събраниеили с решениенаСофийски градски съд  

.3Чл 6    При прекратяване на Сдружението   се извършва л .иквидация     Ликвидаторът се определя от 
УС ,  ,извън случаите        .когато се назначаваслужебнолицеот съда

.37Чл  ,     ,    Лицата придобили имущество съгласно предходната алинея отговарят за задълженията на 
    .Сдружениетодо размерана придобитото

.Чл 38    ,След разпределяне на имуществото       ликвидаторът е длъжен да поиска зали-  чаване на 
Сдружението    .от Софийски градски съд

   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39               .Промени в настоящияУстав могат дабъдатизвършванипо редапредвиденв него и ЗЮЛНЦ
.40Чл   ,    Относно тълкуването изпълнението и н     еуредените в устава въпроси  -се при лагат 

      . .разпоредбитена ЗЮЛНЦ и законитена Р България




