
 

 

УСТАВ 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

"БЪЛГАРСКА СЪРДЕЧНА И СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ” 

 
I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

             
  Статут 

          Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено 
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава 
и решенията на учредителното събрание. 
            (2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 
            (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на 
сдружението. 
            (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. 
            (5) Сдружението няма да открива свои клонове. 
 
            Наименование 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е "БЪЛГАРСКА СЪРДЕЧНА И 
СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ”. Наименованието може да се изписва и на английски език 
като „BULGARIAN HEART AND VASCULAR ASSOCIATION”.  
            (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, 
адреса, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация и 
БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на 
сдружението. 
             

  Седалище и адрес на управление 
            Чл. 3.  Седалището и адресът на сдружението са в гр. София, район 
„Илинден”, ул. „Коньовица” № 65. 
 
           Срок 
            Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително 
условие. 
 
           Самоопределяне и предмет на дейност 
            Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в 
подпомагане на развитието на кардиологичната наука и практика, както и на 
медицинската наука изобщо. 
 
            Основни цели на сдружението 
            Чл. 6.  Основни цели на сдружението са: 
      1. подпомагане създаването и разпространението на безпристрастни и 
обективни знания за сърдечно съдовите заболявания; 

  2. подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно 
решаване на проблемите на болните от сърдечно-съдови заболявания в името на 
хуманността и прогреса. 

  
            Средства за постигане на целите на сдружението 
            Чл. 7.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са: 
 1. подпомага разпространението на знания сред лекарите за сърдечно-
съдовите заболявания; 



 2. подпомага и участва в национални програми, свързани със сърдечно-
съдовите заболявания; 
 3. организиране и подпомагане на организирането на проекти за 
повишаване професионалната квалификация на кардиолозите и лекари от 
различни профили в страната в областта на профилактиката и лечението на 
сърдечно-съдовите заболявания; 
 4. подпомага организирането на образователни проекти за населението с 
цел профилактика на сърдечно-съдовите заболявания; 
 5. подпомага организирането на национални и международни форуми по 
сърдечно-съдови заболявания; 
 6. създава препоръки и стандарти за съвременна профилактика и 
лечение на сърдечно-съдовите заболявания, основани на световните постижения в 
тази област; 
 7. разработва и предлага на компетентните институции правила и 
критерии за добра медицинска практика и национални стандарти в областта на 
сърдечно-съдовите заболявания, участва в номинирането на национални 
консултанти и експертни съвети по проблемите на профилактиката и лечението на 
сърдечно-съдовите заболявания, както и предоставя консултантска помощ на 
представителите на Българския лекарски съюз /БЛС/ при договаряне на 
Националния рамков договор и при преговорите с дружествата и фондовете за 
доброволно здравно осигуряване; 
 8. подпомага научно-изследователските проучвания и проекти на свои 
членове в областта на сърдечно-съдовите заболявания; 
 9. подпомага и учредява стипендии за квалификация и преквалификация 
на специалисти в областта на сърдечно-съдовите заболявания; 
 10. подпомага научни разработки в областта на сърдечно-съдовите 
заболявания; 
 11. подпомага издателска дейност, създаване на видеофилми и 
звукозаписи, свързани с целите на сдружението; 
 12. изгражда, развива и поддържа активни връзки със сродни 
организации в страната и чужбина; 
 13. защитава доброто име на кардиологичното съсловие, както и 
професионалните и икономическите интереси на своите членове; 
 14. прави предложения до съответните държавни, обществени, научни и 
други органи и институции за отличаване и награждаване на личности и 
колективи със значими постижения в областта на сърдечно-съдовите заболявания; 
 15. дава становища и препоръки пред законодателната и изпълнителната 
власт, както и предлага проекти за нови и изменения на вече действащи 
нормативни актове в областта на здравеопазването; 
 16. работи за повишаване на информираността на медицинските 
специалисти относно лекарствените продукти, прилагани в кардиологията, чрез 
обективна оценка на тяхната ефективност и безопасност; 
 17. води и поддържа национални и регионални регистри, отразяващи 
точно и обективно състоянието на сърдечно – съдовата заболеваемост; 
 18. гарантира свободно обсъждане на всички проблеми в обстановка на 
търпимост, колегиалност и зачитане на възгледите на всеки свой член;  
 19. работи в тясно сътрудничество с научните дружества с медицинска и 
друга насоченост и с техните подразделения за постигане на целите си;  
    20. подпомага избора на делегати за общото събрание на специалистите в 
БЛС и други национални и международни организации; 
 21. осъществява и други дейности за реализиране на целите си, като 
използва всички средства, допустими от законите на Република България и 
съответстващи на добрите нрави и на настоящия устав. 
 

II.  ЧЛЕНСТВО 
 

           Права и задължения на членовете 
            Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.   
           (2) Редовен член на сдружението може да бъде физическо или юридическо 
лице, което има професионална дейност или интерес в областта на сърдечно – 



съдовите заболявания, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното 
постигане и приема неговия устав. 

(3) Почетен член на сдружението може да бъде физическо или юридическо 
лице със значителен принос в областта на кардиологията. 

(4) Не може да бъде член на сдружението лице, което е извършило действия, 
уронващи доброто име на кардиологичната наука и практика и на медицината. 

(5) Учредителите на сдружението стават негови редовни членове по право. 
 
            Чл. 9.  (1) Всеки редовен член на сдружението има право: 
            1.  да участва в дейността на сдружението и в работата на общото 
събрание; 
             2.  да избира и бъде избиран в органите на управление на сдружението; 
             3.  да бъде информиран за дейността на сдружението; 
            4.  да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от 
дейността му. 
           (2) Всеки почетен член на сдружението има правата на редовен член с 
изключение на правото на глас в общото събрание и правото да избира и бъде 
избиран в органите на управление на сдружението. Почетните членове могат да 
бъдат избирани в консултативните органи на сдружението. 
 
            Чл. 10. (1) Всеки редовен член на сдружението е длъжен: 
            1.  да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите 
цели; 
            2.  да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението. 
            3.  да внася своевременно членския си внос; 

  4. да изпълнява решенията на органите на сдружението и да съдейства за 
постигане на неговите цели. 

  5. да пази строго поверително всяка и цялата писмена, визуална и друга 
информация, документация или данни с поверителен характер (наричани по-
нататък „Информацията”), разкрити по време на  членството му в сдружението, 
ако има такива. Това задължение за поверителност не се отнася за информация, 
която по време на разкриването й е публикувана или е станала достояние на  трети 
лица по друг начин или законно е придобита от трети лица и която не изисква 
спазване на поверителност от сдружението; 

  6. да не извършва публикации или съобщения за цялата или част от 
Информацията без предварително писмено съгласие на сдружението. Сдружението 
има право да публикува и/или използва цялата или част от научната работа, 
извършена от неговите членове във връзка с дейността на сдружението.  

  7. да не претендира за каквото и да е право на интелектуална собственост 
(вкл. патент, търговска марка, модел, авторско право) въз основа на 
Информацията. Правата върху обекти на интелектуална собственост, създадени от 
членовете при или по повод изпълнение на дейността на сдружението, 
принадлежат на самото сдружение.   
           (2) Почетните членове на сдружението имат същите задължения като 
редовните, но не дължат заплащане на членски внос. 

 
            Чл. 11.  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или 
прекратяване на членството. Изпълнението на членски права не може да бъде 
предоставено на друго лице. 
 
            Придобиване на членство 
            Чл. 12.  (1) Членовете на сдружението се приемат от управителния съвет. За 
целта кандидатите отправят писмено заявление до управителния съвет, в което 
посочват данни за себе си и за професионалната си квалификация или за 
интересите си в областта на сърдечно – съдовите заболявания и декларират, че 
споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и приемат 
неговия устав. 

(2) Управителният съвет разглежда заявлението за членство в срок до три 
месеца, считано от датата на неговото подаване, като има право да изисква 



допълнителна информация или документи, доказващи професионалната 
квалификация или интереси на кандидата в областта на сърдечно – съдовите 
заболявания. 

(3)  В тримесечен срок от уведомяването на новоприетия член за решението 
на управителния съвет, същият е длъжен да внесе определения членски внос. При 
неизпълнение без основателни причини на това задължение в посочения срок, 
решението за приемане се обезсилва. 

  (4) При отхвърляне на заявлението за членство, ново заявление може да 
бъде подадено от същия кандидат, най – рано след изтичане на една година от 
датата на решението на управителния съвет. 

            Прекратяване на членство 
            Чл. 13.  (1) Членството се прекратява: 
            1.  с едностранно волеизявление до сдружението; 
            2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 
            3.  с изключване; 
   4. с прекратяване на сдружението 
            5. с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението;  

  6. при отпадане. 
           (2) При прекратяване на членството, внесеният членски внос не подлежи на 
връщане.   
           (3) Решението за изключване се взема от управителния съвет на 
сдружението при: 
    1. системно нарушаване на устава или неизпълнение на решения на 
управителните органи на сдружението; 
    2. уронване на доброто име на сдружението или разпространяване на 
поверителна информация относно неговата дейност. 

(4) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на 
сдружението в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година 
от датата на вземане на решението от управителния съвет. 

(5) Отпадането на членство е налице, когато: 
1. членският внос не бъде внесен за период повече от две години; 
2. при неучастие в дейността на сдружението за период, повече от две 

години, считано от датата на приемане на лицето за член на сдружението.  
(6)  В случаите по ал. 5, т. 1, ако членският внос бъде внесен до края на 

третата година от изтичане на срока за внасянето му, членството се възстановява, 
като в този случай не е необходимо лицето да кандидатства по реда за приемане 
като нов член.  

(7)  Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с 
надлежно решение, с което се прекратява членството. 
 

III.  ИМУЩЕСТВО 
             

 Имущество 
           Чл. 14. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост 
и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от 
членовете, научно – изследователска дейност, обекти на интелектуална собственост 
на сдружението, вземания и други права, съгласно действащите нормативни 
актове. 
 (2) Цялото имущество на сдружението се използва единствено за постигане 
на целите му, както са определени в настоящия устав, като сдружението не 
разпределя печалба.  
 
            Източници на средства на сдружението 
          Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят 
имуществени вноски под формата на членски внос. Размера и срока за плащане на 
членския внос се определя при учредяване на сдружението и може да се променя с 
решение на общото събрание.  



 (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да 
правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с 
решение на общото събрание. В решението си, общото събрание определя целта,  
размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено 
мнозинство от членовете на сдружението. 
          (3) Сдружението може да получава дарения от физически или юридически 
лица и да сключва договори за спонсорство след вземане на решение за това от 
управителния съвет. 
 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ 
 
            Органи на сдружението 
            Чл. 16.  Органите  на сдружението са общо събрание, управителен съвет, 
контролен съвет и консултативен съвет. 
 
            Общото събрание 
            Чл. 17.  В общото събрание участват всички членове на сдружението. 
  
            Представителство в общото събрание  
            Чл. 18. (1) Членовете на сдружението – физически лица участват в общото 
събрание само лично. 

(2) Членовете на сдружението – юридически лица се представляват в общото 
събрание от лицата, които ги представляват по закон или от друго, изрично 
упълномощено лице.  
 
            Компетентност на общото събрание 
            Чл. 19.  Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 
2. избира и освобождава членовете на управителния и на контролния съвет; 
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
4. приема бюджета на сдружението; 
5. одобрява годишния финансов отчет на сдружението; 
6. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 
7. приема отчетите за дейността на управителния и на контролния съвет; 
8. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат 

на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
сдружението; 

9. взема и други решения, предвидени в устава. 
  
            Провеждане на общо събрание 
            Чл. 20. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.   
 
            Свикване на общото събрание 
             Чл. 21. (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, в срок от две седмици от искането за свикване на общо 
събрание, управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо 
събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане 
на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 
            (2) Свикването се извършва чрез покана до членовете, публикувана в поне 
един централен ежедневник. Поканата се поставя и на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на сдружението. 
            (3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, 
датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то 
се свиква. 
            (4) Времето от публикуване на поканата за свикване на общото събрание и 
поставянето й на мястото по ал. 2 до откриването на общото събрание не може да 
бъде по-малко от един месец. 
 



            Право на сведение 
            Чл. 22.  Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, 
трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на 
сдружението, най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на 
общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно. 
 
            Списък на присъстващите 
            Чл. 23. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на 
присъстващите членове или техните представители /за членовете – юридически 
лица/.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се 
легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото 
събрание. 
            (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са 
заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване 
след установяването на наличие на кворум. 
 
            Кворум 
            Чл. 24.  Общото събрание може да заседава, 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. 
 
            Право на глас 
            Чл. 25.  Всеки редовен член има право на един глас в общото събрание. 
 
            Конфликт на интереси 
             Чл. 26.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за: 
            1.  предявяване на искове срещу него; 
             2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на 
отговорността му към сдружението. 
             3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/ или 
роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта 
степен, или по сватовство - до втора степен включително. 

 4. въпроси, свързани с юридически лица, в които той е управител или може 
да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

 
             Мнозинство 
            Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено 
мнозинство от присъстващите. 
            (2) За решенията по чл. 19, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от 
присъстващите. 

   (2) Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако общото събрание реши 
по определени въпроси гласуването да бъде тайно. 

 
            Решения 
            Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи 
въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред. 
            (2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако 
действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след 
вписване в съответния регистър. 
 
            Протокол 
            Чл. 29. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, който се 
подписва от председателя на събранието, от лицето, изготвило протокола и от 
преброителя на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и 
документите, свързани със свикване на общото събрание. 
            (2) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да изисква и да 
следи за точното записване на решенията в протокола. 
 
            Управителен съвет 



            Чл. 30. (1) Сдружението се управлява и представлява от управителен съвет. 
            (2) Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за срок 
от 3 (три) години. 
            (3) Управителният съвет е в състав от 7 (седем) членове, които са и членове 
на сдружението. 
            (4) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат преизбирани за 
повече от два последователни мандата. 
  (5) Управителният съвет приема правила за работата си и избира трима 
председатели и научен секретар измежду своите членове.      
           (6) За заседанието на управителния съвет се води протокол, който се 
подписва от присъствалите на заседанието членове на съвета. 

 (7) Членовете на управителния съвет не получават възнаграждение за 
дейността си. 

 
            Права и задължения на управителния съвет 
            Чл. 31. 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 закона и устава; 
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 и 

носи отговорност за това; 
7. определя адреса на сдружението; 
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 
9. приема други вътрешни актове; 
10. приема и изключва членове; 
11. взема решение за участие на сдружението в други организации; 
12. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
13. взема решения за създаване на етична комисия и на други помощни 

органи на сдружението под формата на експертни групи по определени въпроси; 
14. взема решение за издаване на печатен и/или електронен орган на 

сдружението и избира неговия главен редактор. 
15. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
 

            Кворум и мнозинство 
            Чл. 32. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват лично повече от 
половината от членовете на управителния съвет. Упълномощаване за участие в 
заседания на управителния съвет не се допуска. 
            (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а 
решенията по чл. 14, ал. 2 и по чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от 
всички членове. 
           (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или онлайн 
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) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това 
от всички членове на управителния съвет. 

 
Председатели на управителния съвет  
Чл. 33. (1) Председателите на управителния съвет: 
1. представляват сдружението пред трети лица заедно или поотделно; 

   2. свикват заседанията на управителния съвет и ги ръководят; 
   3. организират, ръководят и осъществяват оперативното ръководство на 

сдружението; 



   4. разпореждат се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и 
носят отговорност за това; 

  5. изпълняват и контролират изпълнението на решенията на управителния 
съвет; 

  6. сключват договори с персонала на сдружението; 
  7. съхраняват и водят документацията на сдружението. 

 (2) Председателите на управителния съвет се избират и освобождават от 
управителния съвет. 

 
            Контролен съвет 
            Чл. 34. (1) Контролният съвет следи за изпълнение на бюджета на 
сдружението и за изразходването на финансовите му средства, за което представя 
ежегоден доклад пред общото събрание. 

(2) За изпълнение на функциите си по ал. 1 контролният съвет има право да 
извършва проверка на финансовите документи на сдружението и на протоколите 
от заседания и други документи от оперативната дейност на управителния съвет и 
неговите председатели. Членовете на контролния съвет имат право да присъстват 
на заседанията на управителния съвет без право на глас, но с право да участват в 
дискусиите. 
            (2) Членовете на контролния съвет се избират от общото събрание за срок от 
3 (три) години. 
            (3) Контролният съвет е в състав от 3 (трима) членове, които са и членове на 
сдружението. 
            (4) Членовете на контролния съвет не могат да бъдат преизбирани за повече 
от два последователни мандата. 
  (5) Контролният съвет приема правила за работата си и избира за 
председател един от своите членове.      
           (6) За заседанието на контролния съвет се води протокол, който се подписва 
от присъствалите на заседанието членове на съвета. 

 (7) Членовете на контролния съвет не получават възнаграждение за 
дейността си. 
 

   Научен секретар 
            Чл. 35. (1) Научният секретар отговаря за научната и обучителната дейност 
на сдружението. 
            (2) Научният секретар се избира от управителния съвет измежду неговите 
членове за срок от 3 (три) години. 

  (3) Научният секретар не получава възнаграждение за дейността си. 
    

   Консултативен съвет 
            Чл. 36. (1) Консултативният съвет е съвещателен орган, който включва 
членовете на управителния и на контролния съвет, както и ръководителите на 
експертни групи и подпомага дейността на сдружението по даване на становища и 
препоръки във връзка с изготвяне на нормативни актове в областта на сърдечно – 
съдовите заболявания и в изпълнение на целите на сдружението. 
  (2) Консултативният съвет се свиква на заседания от управителния съвет.      
           (3) За заседанието на консултативния съвет се води протокол, който се 
подписва от присъствалите на заседанието членове на съвета. 

 (4) Членовете на консултативния съвет не получават възнаграждение за 
дейността си. 

 
Експертни групи 

            Чл. 40. (1) С решение на управителния съвет, към сдружението могат да 
бъдат създавани постоянни или временни експертни групи от членове на 
сдружението за изготвяне на стратегии, програми, становища по определени 
въпроси и за други консултативни функции.  
           (2) Всяка експертна група избира от състава си ръководител и заместник – 
ръководител и приема правила за работата си в съответствие с устава на 
сдружението. 
 



V.  ПРЕКРАТЯВАНЕ 
             

   Основания за прекратяване 
            Чл. 41.  Сдружението се прекратява: 
            1.  по решение на общото събрание; 
            2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в 
определените от ЗЮЛНЦ случаи. 
  

VI.  ЛИКВИДАЦИЯ 
 

            Чл. 42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, 
освен в случаите на преобразуване на сдружението. 
            (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет на сдружението или 
от определено от него лице. 
  (3) Имуществото на сдружението, останало след удовлетворяване на 
кредиторите, се разпределя между неговите членове или се преотстъпва на други 
сдружения със сходен предмет на дейност. 
  

VII.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

           Чл. 43.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда 
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
           Чл. 44. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия 
устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство 
и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
             

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на 
учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКА СЪРДЕЧНА И 
СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ”, състояло се на 06.04.2013 г. в гр. Правец, в уверение на 
което същите са положили своя подпис под този устав. 

 
 
 

  


