У С Т А В
НА

„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОТОРАКАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1,ал.1 „Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология” е самостоя-телно
юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо общес-твено полезна дейност, в
съответствие със законодателството на Р. България и при спазване на принципите на
доброволност, равенство, изборност и самоупра-вление, възникващо с вписването му в регистъра
на юридическите лица с несто-панска цел на СГС .
ал.2 Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
ал.3 Членоветена Сдружението отговарят за внасяне на дължимитe вноски.
Наименованиеи лого
Чл.2 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:

Седалищеи адресна управление
Чл.3 „Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология” е със седалище: 1407 - София,
бул.„Н.Вапцаров” №51Б със собствена левова и валутна сметка.
Срок
Чл.4 Сдружението е създадено без определен срок на съществуване.
Основницели
Чл.5,ал.1 Да развива дейност за проучване, развитие и прилагане на нови науч-ни и практически
постижения в областта на диагностиката на заболяваниятана белия дроб и сърцето.

ал.2 Да провежда информационна дейност като съдейства за популяризиране на съвременните
постижения и развитие на научните изследвания в областта на об-разната диагностика на белия
дроб и сърцето и сродните им специалности.
ал.3 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
здравни услуги.
ал.4 Да подпомага за преодоляване и отстраняване на проблемите на науката и практиката в
областта на образнатадиагностика на заболяваниятана белия дроб и сърцето.
ал.5 Да предлага на МЗ, Здравноосигурителни фондове, висшите медицински ин-ститути и
институции в страната становища относно проблемите на образната
диагностика на заболяванията на белия дроб и сърцето и сродните специалности и да съдейства за
развитието на научните изследвания в гореизброените области.
ал.6 Да работи за развитието на образната диагностика като подпомага защитата на
професионалните интереси на радиолозите, ориентирани към диагностика на
заболяванията на белия дроб и сърцето в Р.България и да организира обучение за повишаване
квалификацията им, да повишава теоретичните и практическите по-знания в областта в интерес на
пациентите и да издава сертификати за правоспо-собност за работа в специализираното
направление – бял дроб и сърце.
Средстваза постиганена целите
Чл.7 За изпълнениена своите цели и задачи сдружението:
- Разработва, финансира и реализира съвместни програми и проекти самосто-ятелно или в
сътрудничество с други организации със сходни цели и 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
образна диагностика на заболяваниятана сърцето и белия дроб в цялата страна;
- 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
международно равнище;
- Организира и провежда семинари, конференции, симпозиуми и научни форуми в съответствие
със своите цели и задачи. Урежда срещи, подготвя и издава ин-формационни бюлетини за своята
дейност, както и за дейността на подобни ор-ганизации в същата област като издава и списание за
публикуване на научни разработки, представянена такива събития и други подходящи статии;
- Учредява награди, стипендии, специализирани финансови фондове;
- Осигурява подходящи професионални консултации и съвети на официалните власти относно
въпроси в областта на образнатадиагностика на заболяваниятана белия дроб и 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
предвидени в закона;

- Членува в, и приема членове от международни организации 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
пълно интегриранесъс страните от ЕС.
Определянена дейността
Чл.8 „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 изготвяне на анализи, концептуални проекти, про-веждане на научни и обществени дискусии
в сферата на заболяванията на белия дроб и сърцето, обучение на своите членове като
специалисти в областта, курсове за придобиване на квалификация на национално и международно
равнище.
Предмети дейност
Чл.9 За изпълнениена своите цели и задачи сдружението има следния предмет на дейност:
- Подпомагане, развиванеи разширяванена науката в областта на диагностиката на заболяваниятана белия дроб и сърцето;
- Осъвършенстванена здравеопазванетои предлагите здравни услуги чрез квалификация на здравните специалисти в сфератана заболяваниятана белия дроб и сърцето;
- Популяризиране на съременните постижения и извършвани научни изследва-ния в съответната
област.
ЧЛЕНСТВО
Придобиванена членство
Чл.10,ал.1 Членството в Сдружението е доброволно.
ал.2 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,
изпълняванеговия устав и плаща ре-довно членския си внос.
ал.3 Асоцииран член на Сдружението може да бъдет лекар от сродна специалност
- кардиолог, кардиохирург, пулмолог, гръден хирург, както и рентгенов лаборант и студент по
медицина.
ал.4 Почетни членове са лица със съществен принос в образната диагностика и съдействали на
Сдружението за постигане на целите му. Те получават почетни дипломи на конгресите.
ал.5 Член на Сдружението може да бъде и чуждестранно лице, отговарящо на съ-ответните
изисквания за придобиването му.
ал.6 Всеки кандидат за членство трябва да подадеписмена молба да УС , който я
разглеждав едномесечен срок. Тя трябва да е придружена от документи, удосто-

веряващи съответните придобити професионални квалификации.
ал.7 Решението за приемане се взема с квалифицирано мнозинство от 4/5 от присъстващите
членовена УС .
Прекратяванена членство
Чл.11,ал.1 Членството в Сдружението се прекратявапри:

- Доброволно напускане с отправено писмено заявлениедо Сдружението;
- Със смърт или поставянето под пълно/частично запрещение;
- При влязлав сила присъда за извършено престъплениеот общ характер, както и при наличието на
виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъ-вместимо;
- Н евнасянена установения годишен членски внос;
- Изключване.
ал.2 Членуването в сдружението може да бъде прекратено поради изключване когато съответния
член:
- Нарушава устава на Сдружението;
- При проява на неетично или непрофесионално поведение;
- Системно не изпълняварешения на ОС или УС ;
- Осъществява действие, с което уронва престижа, доброто име и авторитетаму.
ал.3 При доказани нарушения по ал.2 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
отправя писмена покана до нарушителя, в която
се посочва дневния ред, деня, часа и мястото на заседанието. Неявяването на нарушителя не е пречка за вземанена решение за изключване.
ал.4 Решение за прекратяване на членство в Сдружението се взима от УС на Сдружението с
квалифицирано мнозинство от 3/4 от присъстващите.
ал.5 Решението на УС може да бъде обжалвано чрез УС пред ОС на Сдружението в двуседмичен
срок от получаването му. ОС на Сдружението може да потвърди или отмени обжалваното
решение. При съществени нарушения на процедурата по вземане на решение за прекратяване на
членство, ОС може да върне случая за ново разглежданеот УС .
ал.6 При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на напра-вените
имуществени вноски за периода на членство.
Членскиправаи задължения
Права
Чл.12,ал.1 Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на ОС. Редовните членове на
Сдружението имат право да избират и да бъдат избирани в органите на управление.
ал.2 Да бъде информиран за дейността на Сдружението.
ал.3 Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда,
предвиден в този Устав.
ал.4 Да получава текуща информация за всички решения на ОС
Задължения
Чл.13,ал.1 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
цели и издигането на обществения авторитет.
ал.2 Да опазваи работи за увеличаванена имуществото.
ал.3 Всеки член на Сдружението е длъжен да внася редовно членския си внос.
ал.4 Да не разгласява факти, информация, решения и данни, станали му извест-ни при или по
повод осъществяванена членуването си, както и да осигурява не-разгласяването им от други лица,
които могат да ги ползват само по предмета на Сдружението. Неизпълнението на тази алинея е
основание за изключване.
ал.5 Да участва в разработването и приемането на устройствени документи, ста-новища,
обръщения, проекти, програми и други документи, касаещи дейността на Сдружението.
ал.6 Членските права и задължения са лични с изключение на имуществените, не-прехвърлими и
не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
Стопанскадейност
Чл.14,ал.1 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-

онни курсове, симпозиуми, конференции и конгреси срещу заплащане.
ал.2 Допълнителна дейност се подчинява на действащото законодателство.
Чл.15 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
целта, размера и начина на събиране на вноските. Ре-шението се взема с мнозинство от 2/3 от
членоветена Сдружението. Набраните
средства се изразходват по решение на УС за постигане на целите му.
Имущество
Чл.16,ал.1 Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; правото на собственост недвижими имоти и права върху тях; движимо имущество и дру-ги вещни права върху основни и
оборотни средства; дялово участие в дружества; ценни книжа; влогове; вземания и други активи.
ал.2 Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейност,
насочена за постигане на целите, определени от този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл.17,ал.1 Всеки член на Сдружението е длъжен да заплаща членски внос. Той се издължава с
едногодишна вноска или на тримесечни, в случай на извънредно съ-битие.
ал.2 Сдружението чрез Управителния си съвет може да получава средства от:
- Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
- Финансиране и спонсориранена целите, задачитеи проектите на Сдружението от трети лица;
- Приходи от имуществото на Сдружението;
- Развиванена допълнителна стопанска дейност, свързанас предмета на дейност на Сдружението;
- Други приходи и постъпления.
ал.3 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
направени дарения се вписват в спе-циална книга за дарения.
ал.4 Когато дарител или завещател желае с дарението или завещанието да бъде уч-редена награда,
стипендия, специализиран финансов фонд и др., той има право да поиска да носят неговото или
друго определеноот него име.
ал.5 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
законите в Р.България.
ал.6 Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити и сметки, недви-жими имоти,
ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелекту-ална и индустриална собственост
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
нестопанските цели.
ал.7 Ежегодно УС сам или чрез лицензирани лица проверява баланса и отчета по изпълнението на
бюджета и го предлага на обсъждане пред ОС, който го приема. УС се освобождаваот отговорност
след приемане на баланса и отчета от ОС.
Управление
Чл.18,ал.1 Органи на Сдружението са Общо събрание -ОС и Управителен съвет -УС
ал.2 ОС на членоветена Сдружението е негов върховен орган, в който влизат по
право членовете - учредители, редовите, асоциираните и почетните членове.
ал.4 Сдружението се представлява пред всички правни субекти (физически и юри-дически лица) в
страната и чужбина от Председателяна УС .
ал.5 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
изготвят и прилагат за участие в ОС на Сдружението като
същите могат да бъдат за ограничен или неограничен брой участия в заседанията.
ал.6 Пълномощник на физическо лице може да бъде само дееспособно и правоспо-собно
физическо лице. Преупълномощаванене се допуска.
Компетентност на ОС
Чл.19,ал.1 Общото събрание:
- Изменя и допълва Устава на Сдружението;

- Приема други вътрешни актове;
- Преобразува и прекратявадейността на Сдружението по предложениена УС ;
Избира и освобождаваПредседателяи членоветена УС .
- Избира и освобождаваПредседателяи членоветена УС .
- Одобрява годишния счетоводен отчет, приема бюджета на Сдружението и от-чета за
дейността на 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
дейността на Сдружението
- Определя размера на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на
Сдружението, начинът и сроковете на внасянето им като същите подлежат на актуализиране по
негова преценка
- Разглеждажалби, молби и искания на своите членове
- Взема решения за разпореждане с недвижимо имущество и решения за при-добиване на
движимо и недвижимо имущество на стойност над 35% от оборотни-те средства на
Сдружението.
ал.2 Отменя решения на УС , когато противоречат на Устава или закона.
ал.3 Решенията на ОС са задължителни за органите на Сдружението и подлежат на съдебен
контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
ал.4 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
датата на вземанена решението.
ал.5 Споровете по ал.2 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
една година от датата на вземанена решението.
ал.6 Приема отчета на УС
ал.7 Приема бюджета на Сдружението
ал.8 Решенията на ОС на Сдружението се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а по
т.1, т.3, т.5 и т.10 с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
ал.9 Избор на ръководни органи съгласно чл.19,ал.1,т.4 от Устава се провежда чрез тайно 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
своя или на друго лице кандидатура, както и да прови отводи и самоотводи. Направеното предложениеса включва
в предложенатапред ОС проектолиста. Правото на избор за конкретен ръководен
орган се упражнявас бюлетина, в която подателят маркира съответен кандидат и
същата се поставя за целта в определенаурна.
ал.10 Провеждането и резултатите от избор на ръководни органи се установява и констатира от
комисия по избора, която съставя протокол, подписан от членоветена комисията.
ал.11 Всички решения на ОС освен по чл.18 ал.16 от Устава се провеждат с тайно гласуване
Свикванена Общосъбрание
Чл.20,ал.1 ОС се свиква от УС . То може да се свика по искане на 1/3 от редовите членове на
Сдружението отправено до Председателяили УС .
ал.2 Ако в срок от един месец от искането за свикване на ОС УС не отправи писме-

на покана за свикване на ОС, то се свиква от СГС по писмено искане на заинтере-сованите редови
членовеили упълномощени от тях лица.
ал.3 Свикването се извършва чрез покана, поставена на място за обявления в сгра-дата, в която се
намира управлението на Сдружението
ал.4 Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за
решения, датата, часа и мястото за провежданена ОС и по чия инициатива то се свиква.
ал.5 Времето от публикуване на съобщението до откриване на ОС не може да бъде по-малко от 30
дни преди насрочения ден.
Провежданена ОС
Чл.21,ал.1 ОС се провежда най-малко веднъж годишно – редовно ОС.
ал.2 ОС може да бъде свикано по всяко време от УС или съда – извънредно ОС.
Правона сведения
Чл.22 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 датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на ОС. При поискване
те се предоставят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл.23,ал.1 На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове. Те удостоверяват
присъствието си с подпис след легитимиране. Списъкът се заверяваот Председателяи Секретаря на
ОС.
ал.2 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
Чл.24 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
независимо от броя на присъстващите членове.
Правона глас
Чл.25,ал.1 Само редови членовеимат право на глас. Всички те имат по един съве-щателен глас.
ал.2 Едно лице може да представлява не повече от един член на ОС при наличие на изрично
писмено нотариално заверено пълномощно.
Конфликтна интереси
Чл.26,ал.1 Член на ОС няма право на глас:
- В случаите на чл.28,ал.2 от ЗЮЛНЦ;
- При предприемане на действия или отказ от такива за осъществяване на отговор-ността му към
Сдружението;
- В случаите на предявени искове срещу него.
Решения
Чл.27,ал.1 ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикуване в
поканата.
ал.2 Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото
естество или решението не се следва от друго.
Протокол
Чл.28,ал.1 За заседанието на ОС се води протокол в специална книга. Протоколът се води според
изискванията на закона.

ал.2 П ротоколът от ОС се подписва от Председателя и Секретаря на събранието. Към протоколите
се прилага списък на присъстващите лица и документите свърза-ни със свикването и провеждането
на ОС.
ал.3 Всеки член, присъствал на ОС има право да изисква и да следи за точното за-писване на
решенията в протокола.
Управителенсъвет
Чл.29,ал.1 УС се състои от пет души и се избира за срок от четири години, без огра-ничение в броя
на мандатите.
ал.2 Членоветена УС се избират от редовите членовена ОС с тайно гласуване.
ал.3 Управителният съвет е ръководния органът на Сдружението.
ал.4 Сдружението се управляваот Председателна УС , който взема решенията.
ал.5 При отпадане или трайна невъзможност на член на УС да изпълнява задълже-нията си, УС
продължава дейността си в намален състав до неговото попълване от следващото ОС. Мандатът на
новоизбраните членовее до изтичанена мандата на целия УС
Чл.6 За отпаднал от УС се счита всеки член на УС , който подаде молба за добровол-но напускане.
Същият се счита за напуснал от постъпванена молбата. Това обстоя-телство се констатира от ОС.
Чл.30,ал.1 Не може да бъде член на УС лице, осъждано на лишаване от свобода за умишлено
престъплениеот общ характер
Чл.31,ал.1 Мандатът на УС се прекратявас изтичане срока от четири години.
ал.2 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
невъзможно се избира с тайно гласуване, от членоветена УС .
ал.3 Изборът на нов УС се провежда не по-късно от един месец преди приключване мандатът на
стария.До встъпването в праватаим всички представителни действия
се извършват от досегашният.
Праваи задълженияна УС
Чл.32,ал.1 Членоветена УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на
Сдружението и да спазват правилатаза конфиденциалност и след като престанат
да бъдат членовена съвета.
ал.2 Членовете на УС имат еднакви права и задължения, доколкото това не пречи на вътрешното
разпределениена функциите между тях и вземането на решения.
ал.3 Управителният съвет:
- Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните свои
членове, приема организационно - управленската структура, реда за назначаване и освобождаване
на персонал;
- Изпълнявазадълженията предвидени в Устава;
- Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава са от не-говата
компетентност;
- Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за
това;
- Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението и се разпорежда с
финансовите средства.
- Се събира на редовни заседания най-малко веднъж на четири месеца, за да обсъди състоянието и
развитието на Сдружението;
- Избира Председателна Сдружението и разпределяработата между членоветеси;
- Изготвя и внася проекти за актове на ОС, приема организационни документи за текущата работа
на Сдружението и дава методически указания;
- Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяванена недвижими имоти и учредяване
на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок до една година;
- Определяадреса на Сдружението;
- Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението и проект за бюджет;
- Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
- Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността само на ОС.

ал.4 Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание
на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. При отсъствието му заседанието се ръководи от
определен от УС негов член.
ал.5,Решения могат да се вземат ако присъстват повечеот половината членоветена УС .
ал.6 В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон, факс или електронна поща. В
такива случаи УС може да взема и неприсъствени решения, подписани без забележки и възражение
за това от всички свои членове.
ал.6 Извън случаите посочени в този Устав, УС взема решения единодушно за:
- Съществена промяна в дейността на Сдружението;
- Съществени организационни промени;
- Дългосрочно сътрудничество от съществено значение на Сдружението или пре-кратяване на
такова сътрудничество.
ал.7 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
Чл.33,ал.1 Председателят на УС организира, ръководи и контролира дейността на
Сдружението в съответствие с решенията на ОС и на УС .
ал.2 Председателят свиква и ръководи заседанията на УС .
ал.3 Председателят на УС представляваСдружението пред трети лица.
ал.4 Осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото чрез еднолични действия.
ал.5 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.
ал.6 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
последователни мандата.
Книги на сдружението
Чл.34,ал.1 Сдружението води книга за членовете си, в която се записват имената и адресите на
членоветеси, ЕГН и професията им.
ал.2 На заседанията на ОС и на УС на Сдружението се води протокол от Председа-теля в специална
книга, като се записват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите
решения.
ал.3 Членовете на Сдружението и членовете на УС могат да се запознават със съ-държанието на
протоколните книги, както и да получават преписи и извлечения от тях, след подаване на писменна
молба до УС , която се разглеждав тридневен срок.
ПРЕКРАТЯВАНЕ,ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ
Чл.35 Сдружение „Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология” се прекратява с
решение на Общото събрание или с решение на Софийски градски съд.
Чл.36 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът се определя от
УС , извън случаите, когато се назначаваслужебно лице от съда.
Чл.37 Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на
Сдружението до 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 настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и ЗЮЛНЦ.
Чл.40 Относно тълкуването, изпълнението и неуредените в устава въпроси се при-лагат
разпоредбите на ЗЮЛНЦ и законите на Р.България.

