УСТАВ
НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО
СЪДОВА
И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И
АНГИОЛОГИЯ (БНДСЕХА)”
(изменен и допълнен с решения на Общото събрание от 08.10.2011 г.)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
УЧРЕДЯВАНЕ И СТАТУТ
Чл.1 Дружеството се учредява като сдружение с нестопанска цел, съгласно
разпоредбите на ЗЛС; то е юридическо лице и е доброволна организация на лекари и
други специалисти, занимаващи се с научно-изследователска и практическа работа в
областта на ангиологията и съдовата хирургия. В него могат да членуват дееспособни
физически лица - лекари и други специалисти с висше образование, работещи по
проблемите на ангиологията и съдовата хирургия.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. Дружеството се нарича : „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО
ПО СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ (БНДСЕХА)”.
СЕДАЛИЩЕ
Чл.3. Седалището на дружеството е :град София ,район “Илинден”, ул.”Мико
Папо” No 65.
СРОК
Чл.4. Дружеството се учредява без определен срок.
II. ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.5/1/Целта на Българското национално дружество по ангиология и съдова
хирургия е 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.
/2/Дружеството ще установява и развива международното сътрудничество със
сродни организации и асоциации по ангиология и съдова хирургия от други страни, ще
разширява 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.
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/3/Дружеството си поставя следните задачи, във връзка с осъществяване на
целите си, ще организира научни конгреси, конференции, симпозиуми и други прояви
от национален и международен мащаб и ще участва със свои делегации в
международни научни прояви в други страни.
- ще организира научни заседания, публични лекции, дискусии по ангиология и
съдова хирургия;
- ще организира и провежда краткотрайни курсове за специализация, успоредно
и във връзка с тематиката на националните конгреси и симпозиуми;
- ще разработва и предлага 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;
- ще излиза с предложения пред съответните държавни органи и институции за
отличаване и награждаване на ценни постижения в областта на медицинската наука и
практическото здравеопазване;
- ще подпомага издаването на материалите на конгресите и симпозиумите, ще
съдействува за издаването на научните и научно-популярни трудове на свои членове,
както и ще подпомага издаването на периодично научно медицинско списание
посветено на ангиологията и съдовата хирургия ;
- ще подпомага участието на свои членове в различни научни прояви в чужбина;
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.6. Членовете на дружеството имат следните права:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството и като
делегати на национални и международни конгреси и конференции ;
2. да предлагат промени и допълнения в Устава на дружеството;
3. да отправят предложения или възражения до Общото събрание по взетите
решения от органите на дружеството;
4. да участвуват в мероприятията на дружеството, свързани с осъществяването
на целите му;
5. да сътрудничат в подпомаганото от дружеството научно медицинско
списание с предимство при публикациите;
6. да участвуват във всички научни прояви на дружеството, освободени от
такса за правоучастие
7. на безплатен абонамент за списанието на дружеството;
Чл.7. Членовете на дружеството имат следните задължения :
1. да спазват Устава на дружеството;
2. да се съобразяват с решенията на органите на дружеството;
3. да работят за осъществяване на целите на дружеството, залегнали в Устава;
4. да бъдат образец за морално и професионално поведение;
5. да участвуват във финансовата издръжка на дружеството и да заплащат
редовно членския си внос;
6. да се въздържат от публични конфронтации и обиди към свои колеги и други
институции
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IV. СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО
Чл.8. Органи за управление на дружеството са Общото събрание на членовете,
Управителния съвет и Контролния съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.9. Общото събрание на членовете се състои от всички членове. То е върховен
орган на дружеството.
Чл.10/1/Общото събрание на членовете се свиква на редовно заседание на
Управителния съвет най-малко веднъж на две години.
/2/При необходимост общото събрание може да се свика на извънредно
заседание по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/10 от
членовете.
Чл.11/1/изм. ОС-10.10.2015 г. Общото събрание на членовете се свиква от
Управителния съвет с писмена покана, отправена до всеки член на дружеството.За
редовно се счита и уведомяването чрез изпращането на поканата на електронната
поща, която члена на дружеството е предоставил за контакт, най-малко 30 дни
преди датата на заседанието. В поканата се вписва дневния ред, като по въпроси,
които предварително не са включени, не могат да се вземат решения. Това не важи
за отстраняване на членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове
вместо тях.
Общото събрание на членовете се свиква от Управителния съвет с писмена /2/
Общото събрание на членовете се счита законно, ако присъствуват най-малко
половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага
за 1 /един/ час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и
членове да се явят.
/3/ Заседанията на Общото събрание на членовете се ръководят от Председателя
на Управителния съвет, а ако той отсъствува – от зам. Председателя или член на
Управителния съвет.
Чл.12/1/ В общото събрание на членовете всеки член на дружеството има право
на един глас, като не се допуска гласуване по пълномощие.
/2/Общото събрание на членовете взема решенията си с обикновено мнозинствоповече от половината от гласовете на присъствуващите, с изключение на въпросите
за изменение на Устава, за прекратяване на дружеството или за сливането му с
друго, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете на присъствуващите.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.13. Общото събрание на членовете:
1. приема , изменя и допълва Устава на дружеството ;
2. изм. ОС-10.10.2015 г. избира и освобождава Председателя и членовете на
Управителния съвет и Контролния съвет;
3. приема и изключва членовете на дружеството;
4. утвърждава годишния бюджет и приема финансовия отчет за дейността на
дружеството;
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5. утвърждава основните насоки и приема дългосрочни и краткосрочни
програми за дейността на дружеството във връзка с осъществяването на
целите му;
6. взема решение за прекратяване на дружеството или за сливането му с други
дружества;
7. приема отчета на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;
8. изслушва и обсъжда научни доклади и съобщения по определени
медицински проблеми и по организацията на медицинската помощ в
страната;
9. избира представители в международни научни организации по ангиология и
съдова хирургия.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.14/1/изм. ОС-08.10.2011 г. Управителния съвет се състои от 13 души,
избрани измежду най-изявените членове на дружеството.
/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание с тайно гласуване за
срок от две години;
/3/ Дружеството се ръководи и управлява от Управителния съвет и се
представлява от Председателя на Управителния съвет.
/4/ нова, ОС-08.10.2011 г. Председателя на Управителния съвет се избира от
Общото събрание с тайно гласуване за срок от две години, като не може да бъде
преизбиран за повече от два поредни мандата.
Чл.15/1/ Управителния съвет:
1. разработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание на членовете
програма за дейността на дружеството във връзка с осъществяване на целите
му;
2. съставя и предлага за утвърждаване на Общото събрание на членовете
бюджета на дружеството;
3. предлага за утвърждаване финансовият отчет на дружеството;
4. дава съгласие за сключване на договори и споразумения със съответни
държавни или обществени организации или фирми във връзка с изпълнение
на целите на дружеството
отчита се за дейността си пред Общото събрание на членовете;
/2/изм. ОС-08.10.2011 г. Управителният съвет се състои от Председател, пет
заместник - председатели и седем членове.
/3/Управителния съвет се свиква на заседание от неговия Председател най-малко
един път на три месеца. Заседанията са редовни, ако присъствуват повече от
половината от всички членове на Управителния съвет. Решенията се вземат с
обикновено мнозинство - повече от половината от всички присъствуващи. За
проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от Председателя и от
протоколчика.
/4/Председателят на Управителния съвет ръководи общото събрание на
членовете и Управителния съвет, подпомаган от други членове.
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КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.16/1/ Контролният съвет се състои от трима души, избрани от Общото
събрание на членовете с явно гласуване за срок от две години.
/2/ Контролният съвет следи за изпълнението на бюджета на дружеството, както
и за разходването на финансови средства, ревизира дейността на дружеството и
представя доклад пред Общото събрание на членовете за съответния отчетен
период.
/3/ Контролният съвет се състои от Председател и двама членове, които се
определят от Общото събрание при избора им.
V. ЧЛЕНСТВО
Чл. 17/1/ нова,ОС-08.10.2011 г. Членството в БНДСЕХА е редовно, асоциирано и
почетно.
/2/ изм. ОС-08.10.2011 г. В Българското национално дружество по ангиология и
съдова хирургия могат да бъдат редовни членове само лекари с придобита
специалност по съдова хирургия или ангиология и специализанти по тези
специалности.
/3/нова,ОС-08.10.2011 г. Дружеството може да приема като асоциирани
членове лекари от други специалности. Асоциираните членове заплащат членски
внос като действителните членове и се ползват с всички права по чл. 6, ал. 1-3.
/4/нова,ОС-08.10.2011 г. Управителния съвет може да номинира изтъкнати
лекари и други специалисти с висше образование за почетни членове. Почетните
членове не заплащат членски внос и имат правата на редовните членове.
/5/изм. ОС-08.10.2011 г. Нови членове се приемат от УС въз основа на писмена
молба от желаещите, придружена от препоръка от двама членове на дружеството.
На първото заседание, следващо датата на подаване на молбата, УС се произнася по
молбата.
/6/ Всеки член може доброволно да напусне дружеството, като отправи писмено
заявление до Управителния съвет. На първото заседание, следващо датата на
подаване на заявлението, УС се произнася по молбата. Членството се прекратява
след решение на УС. Напусналият член не се освобождава от финансови
задължения към дружеството за годината през която е напуснал.
/7/ За неспазване на задълженията си и за нарушаване на устава Общото
събрание може да изключи свой член, като му даде право на обяснение. Решението
се взема с мнозинство повече от половината от гласовете на присъствуващите.
/8/ Членството се прекратява и при смърт.
VІ. БЮДЖЕТ И СРЕДСТВА
Чл.18/1/ За изпълнение на целите си дружеството формира бюджет, който се
приема от Общото събрание.
/2/ Средствата се набират от:
1. членски внос;
2. вноски на спомоществуватели и спонсори;
3. дарение от сродни научни структури у нас и в чужбина, от фирми и
граждани;
4. субсидии;
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/3/ Годишният членски внос се определя с решение на общото събрание, взето с
мнозинство повече от половината от гласовете на присъствуващите.
VІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19.Искане за промяна на този Устав следва да се представи от членовете –
вносители в Управителния съвет на дружеството, който решава дали да го внесе за
разглеждане на редовно заседание на Общото събрание на членовете или да бъде
свикато извънредно заседание. Ако бъде взето решение за разглеждане в
извънредно заседание на Общото събрание, то се свиква и провежда в срок от един
месец от датата на решението за неговото свикване.
Чл.20. Дружеството може да кандидатствува за колективен член на сродни или
други научни организации.
Чл.21. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание, както и в
случаите предвидени в закона.
Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на Българското
национално дружество по ангиология и съдова хирургия, състояло се на 30.10.1993
г., и е изменен и допълнен на редовни общи събрания на членовете на 17.10.1999 г.,
08.10.2011 г. и 10.10.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
/Доц. Васил Червенков/
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