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У С Т А В 

 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА  

          „ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА“ 

  

Глава ПЪРВА 

Общи разпоредби 

Член 1  

1. Сдружение „ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА“, накратко наричано 

Сдружението, е учредено по Закона за юридическите лица за осъществяване на нестопанска цел в 

обществена полза в съответствие със законите на Република България. Реконвалесцентна плазма 

(РП) е кръвна плазма, взета от преболедувал COVID-19, която е богата на антитела срещу SARS-Co 

V-2 и се прилага за лечение на болни с COVID-19. 

2. Сдружението е доброволно, политически необвързано, нерелигиозно, самоорганизиращо се 

юридическо лице, отделно от своите членове.  

3. Сдружението се учредява за неопределен срок.  

4. Наименованието на сдружението е „ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА“, 

съкратено КОВИД ПЛАЗМА. Наименованието се изписва на латиница – „Convalescent plasma for 

treatment of COVID-19“ със следното съкращение COVID PLASMA. 

5. Седалището и адресът на управление на Сдружението е:  

България, гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 9, ет.1, ап.1 

6. Пълното или съкратеното наименование на Сдружението, седалището, адресът на управлението и 

ЕИК се поставят върху всички писмени документи на Сдружението.  

Глава ВТОРА 

Цели и средства за тяхното постигане 

Член 2 

1. Основните цели на Сдружението са:  

А. Развитие и утвърждаване на метода за лечение и профилактика с РП при COVID-19.  

Б. Следване на световните стандарти при получаване, обработка и съхранение на РП.  

В. Постигане на ефективна и безопасна терапия на COVID-19 с РП посредством клинични 

проучвания.  
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Г. Развитие на капацитета на болнични заведения и съответните структури към тях с цел 

разширяване на прилагането на РП. 

Д. Разработване и разпространяване на телемедицински технологии за мониторинг на 

състоянието на болните от COVID-19. 

2. За постигането на своите цели Сдружението използва следните средства: 

А. Подпомагане внедряването на необходимата апаратура за пълна диагностика на 
качествата на РП и  оказване на организационна и методическа помощ. 

Б. Провеждане на клинични проучвания при профилактика и лечение с РП на болни от COVID-
19.  

В. Създаване на система за обучение и сертифициране за прилагане на този метод за 
лечение. 

Г. Провеждане на разяснителни кампании за лекари, донори и пациенти с цел  
популяризиране на метода в цялата страна.  

Д. Организиране на медийни кампании за подобряване на информираността на обществото 
относно необходимостта от даряване на плазма и нейното прилагане за лечение на COVID-
19.  

Е. Създаване на контакти и диалог с различни институции и организации, подкрепящи целите 
на Сдружението.  

Ж. Създаване на регистър на водещи наши и чужди специалисти, подкрепящи лечението с 
РП; 

З. Участие в български и международни програми в областта на лечението с РП. 

И. Членуване в национални и международни организации с подобни цели и задачи. 

Й. Други дейности и мероприятия, непротиворечащи на закона, устава и целите на 
Сдружението. 

3. Предмет на дейност  
 
Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в популяризиране на 
прилагането на РП и подобряване на достъпа до това лечение на пациенти с COVID-19 чрез 
информационна, консултантска, изследователска и други дейности, позволени от закона.  
 
4. Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на неговата 
основна дейност, за която е регистрирано:  

- издателска и рекламна дейност,  

- консултации, обучения, семинари, конференции и други стопански дейности, които не са 
забранени от закона и подпомагат изпълнението на основните цели на Сдружението.  
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- Участие в конкурси и програми за разработване на проекти, свързани с целите и 
дейността на Сдружението;  

- Образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на закона;  

- Други стопански дейности, които са свързани с основните цели на Сдружението и 
подпомагат тяхното постигане.  

5. Сдружението ще ползва приходите от дейността по горната алинея за постигането на целите, 
посочени в чл. 2.(1), като стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със 
законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Изпълнението и контролът върху нея се 
възлага на Управителния съвет на Сдружението. Получените доходи служат за постигането на 
определените в Устава цели и Сдружението не разпределя печалба. 

Глава ТРЕТА 

Членство, права и задължения на членовете 

Член 3. Членство 

1. Членуването в Сдружението е доброволно.  

2. Членството в Сдружението е: а/ пълноправно членство; б/ асоциирано членство; в/ почетно 

членство 

3. Пълноправен член на Сдружението може да бъде всички физически или юридически лица, 

регистрирани в страната или чужбина, които: 

А. споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и работят за тяхното 

реализиране;  

Б. приемат и изпълнява неговия устав и правилник; 

В. плащат редовно членския си внос.  

4. Асоцииран член може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирани в страната и 

чужбина, които споделят целите на Сдружението, но желаят да участват само в конкретни дейности 

на Сдружението. Асоциираните членове (1) могат да участват в Общото събрание без право на глас; 

(2) не плащат членски внос; (3) не могат да участват в органите на управление на Сдружението.   

5. Почетни членове могат да бъдат физически лица, които имат значим принос за постигане целите 

на сдружението. Почетните членове  (1 ) могат да присъстват на Общото събрание без право на глас; 

(2) не плащат членски внос; (3) не могат да участват в органите на управление на Сдружението.  

6. Учредителите на сдружението са първите негови членове. 

Член 4. Приемане на нови членове 

1. Новите членове се приемат от Управителния съвет на Сдружението при спазване на правилата за 

членство, описани в този устав.  
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(а) Кандидатът за пълноправно членство в Сдружението следва да представи (1) молба  за 

приемане в Сдружението, в което декларира мотивите си за членство и че е запознат с устава 

и го приема; (2) препоръки от двама пълноправни членове на Сдружението.   

(б) Кандидатът за асоциирано членство в Сдружението следва да представи (1) молба, в което 

декларира мотивите си за асоциирано членство и конкретните дейности, в които желае да 

участва (2) Препоръка от член на Сдружението, който ръководи тази дейност. 

(в) Почетно членство в Сдружението се предлага на физически лица единодушно от  Общото 

събрание, по единодушно предложение от Управителния съвет. Предложеният подписва 

декларация, че приема Почетното членство. 

2. Управителният съвет разглежда молбата по т.1(а) и (в) и взема решение в едномесечен срок.  

3. УС на Сдружението води книга, в която се записват адрес, име и контактна информация на всеки 

член.  

Член 5. Права и задължения на членовете 

1. Пълноправните членове на Сдружението имат право:  

а) на глас в Общото събрание;  

б) да бъдат избирани в органите на управление на Сдружението;  

в) да получават информация за дейността на Сдружението;  

г) да внасят пред Управителния съвет предложения за развитие на Сдружението;  

д) да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;  

е) да получават подкрепа и помощ при изграждане на партньорства. 

2. Асоциираните членове на Сдружението имат право:  

а) да вземат участие в дискусиите върху работата на Сдружението;  

б) да получават информация за дейността на Сдружението;  

в) да внасят пред Управителния съвет предложения за развитие на Сдружението;  

г) да получават подкрепа и помощ при изграждане на партньорства.  

3. Съответните видове членове на Сдружението са длъжни:  

Пълноправните  членове:  

а) да спазват Устава и решенията на управителните органи на Сдружението;  

б) да внасят редовно определения от Общото събрание членски внос;  
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в) да работят за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия 

обществен авторитет. 

Асоциираните членове: 

г) да участват активно в избраните от тях дейности на Сдружението за изпълнение на 

неговите цели и програма. 

Почетните членове: 

д) да представят пред Общото събрание, на Семинари и Конференции презентации за 

дейността на Сдружението; 

е) да представят пред медиите дейността на Сдружението.  

4. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на 

смърт или прекратяване на членството. Упражняването на пълноправни членски права може да бъде 

предоставено на другиму чрез упълномощаване с изрично пълномощно. При прекратяване на 

членството в Сдружението не се възстановява внесения до този момент членски внос. Почетните и 

асоциираните членове не дължат членски внос. 

Член 6. Прекратяване членството в Сдружението 

Това става с решение на Управителния съвет на едно от следните основания:  

а) по молба на съответния член до Сдружението;  

б) прекратяване на юридическото лице;  

в) изключване на члена с решение на Управителния съвет:  

(1) при нарушаване на разпоредбите на Устава, 

(2) при системно или съществено неизпълнение на членските задължения,  

(3) когато е извършил действия, които са явно несъвместими с целите на Сдружението. 

Решението за изключване по (1)-(3) може да се обжалва пред Общото събрание на 

Сдружението;  

(4) когато повече от две години не бъде внасян членски внос. Отпадането се констатира 

от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява 

членството, като в едномесечен срок отпадналият или изключеният член се уведомява.  

д) с прекратяването на дейността на Сдружението.  
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                                    Глава ЧЕТВЪРТА  

       Органи на сдружението  

Член 7. Органи на Сдружението са: 

 1. Общо събрание;  

2. Управителен Съвет;  

Член 8. Общо събрание  

1. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. Всеки член има право на един глас в Общото 

събрание. Юридическите лица се представляват в Общото събрание от законните им представители 

или изрично упълномощено лице. Пълномощниците могат да представляват само един член на 

Общото събрание, като не се допуска преупълномощаване. Общото събрание се състои от всички 

редовни членове на Сдружението.  

2. Член на Общото събрание или негов представител няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до: 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по 

съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 2. 

юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на 

решения;   

3. Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж в годината от УС по негова 

инициатива или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на Сдружението. УС отправя покана, 

съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия 

инициатива се свиква. Извънредно Общо събрание може да се свика по всяко време с решение на 

Управителния съвет. 

4. Поканата се изпраща по електронна поща като се изисква потвърждение за нейното получаване 

най-малко 10 дни преди насрочения ден. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото 

събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете поне 10 дни преди датата на 

Общото събрание. 

5. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на 

Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия 

дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

6. Общото събрание:  

а) изменя и допълва Устава на Сдружението;  

б) определя основните насоки за развитие на Сдружението;  

в) избира и освобождава чрез явно гласуване членовете на Управителния съвет;  

г) приема годишния бюджет на Сдружението;  
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д) приема други вътрешни документи на Сдружението;  

е) приема годишния финансов отчет и отчета за дейността на Управителния съвет;  

ж) освобождава членове на Сдружението;  

з) определя размера и дължимостта на членския внос;  

и) взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;  

й) отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава 

или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. 

7. Решенията на Oбщото събрание се вземат с мнозинство (50% + 1) от присъстващите. Решения по 

ал. 6, т. „а” и „и” се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове. По въпроси, които не са включени в 

обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако присъстват всички 

членове и те са съгласни с промяната.  

8. Взема решение с мнозинство (50% + 1) за освобождаване от отговорност на председателя и на 

членовете на УС;  

9. На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от протоколчика и от 

председателстващия заседанието. 

10. Присъстващо на заседанието е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и 

вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от 

председателстващия Общото събрание. 

Член 9. Управителен съвет 

1. Управителният съвет е управителен орган на Сдружението. Член на Управителния съвет може да 

бъде физическо или юридическо лице - член на Сдружението. Членовете на управителния съвет се 

избират за срок 3 (три) години от Общото събрание измежду членовете на Сдружението. 

Управителният съвет се състои от минимум 3 души.  

2. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното 

разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на 

управление на изпълнителните членове. Всяко юридическо лице, което е избрано за член на УС на 

сдружението, следва да посочи един представител – физическо лице, което да изпълнява 

задълженията му в съвета. Ако представителят не бъде посочен изрично, тази функция изпълнява 

законният представител на юридическото лице. 

3. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения  в мандатите.  

4. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на 

Сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.  
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5. При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет на неговото място се 

избира нов член с мандат до края на мандата на освободения член.  Ако мандатът на Управителния 

съвет изтече, той продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов Управителен съвет. 

6. Управителният съвет:  

А. Управлява дейността на Сдружението, както и определя обема на представителната власт 

на Председателя и на отделни негови членове;  

Б. Осигурява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;  

В. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;  

Г. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

Д. Избира от своя състав Председател на УС с мандат три години; 

Е. Определя размера на възнаграждението на Председателя и на други административни лица 

в рамките на бюджета;  

Ж. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;  

З. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението в обществена 

полза и носи отговорност за това;  

И. Определя адреса на Сдружението;  

Й. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата 

на друг орган;  

К. Изпълнява задълженията, предвидени в устава;  

Л. Приема и изключва членове;  

М. Приема правилник за дейността и структурата на Сдружението;  

Н. Приема други вътрешни актове (като GDPR) на Сдружението.  

О. Взема решение за участие в други организации;  

П. Решава дали да избере Изпълнителен Директор на Сдружението, като определя функциите 

и  възнаграждението му.    

Р. Приема правилник за работата си. 

7. Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко 4 пъти годишно и се ръководят от 

Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено 

искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет 

в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на 
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управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от 

управителния съвет негов член.  

8. Заседания на Управителния съвет се провеждат, ако на заседанието присъстват повече от 

половината от неговите членове, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове, а решенията по ал. 4, т. ‘Г’, т. ‘Д’, т. ‘Е’ и т. ‘И’ - с обикновено мнозинство от 

всички членове.  

9. Присъстващо на заседанието е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и 

вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от 

председателстващия заседанието.  

10. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетите решения бъде подписан собственоръчно без забележки и възражения за това 

от всички членове на Управителния съвет.   

11. Органите на Сдружението водят книги за протоколите от заседанията си, който се подписват от 

председателя и протоколчика.  

Член 10. Председател на Управителния съвет  

1. Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет с явно гласуване с 

обикновено мнозинство за срок от 3 (три) години.  

2. Председателят организира и ръководи заседанията на УС;  

3. Той координира и упражнява контрол върху цялостната дейност на Сдружението. 

4. Председателят на УС може да бъде освободен от длъжност:  

А. По собствено желание; 

Б. При невъзможност да изпълнява задълженията си, поради здравословни причини, смърт, 

при осъждането му с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер. В. При 

констатирано неизпълнение на целите и задачите на Сдружението.  

Г. Функциите на Председателя на УС се поемат от негов заместник, определен от УС или от 

Общото събрание до избирането на нов  

5.  Представлява сдружението пред държавни органи и организации, обществени формирования, 

физически и юридически лица в страната и чужбина; 

6. Осъществява координация между органите на Сдружението;  

7. Отговаря за дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет;  

8. Назначава Изпълнителен Директор след решение на Управителния съвет, само ако Управителният 

съвет прецени, че е нужен 
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9. Носи материалната отговорност за имуществото на Сдружението, управлява го и се разпорежда с 

него.   

Член 11. Изпълнителен директор  

1. Изпълнителният директор участва в работата на Управителния съвет със съвещателен глас.  

2. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с 

дейността на Сдружението, да го представлява пред трети лица и без да упълномощава други лица 

за извършване на определени действия.  

3. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти 

на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.  

4. Изпълнителният директор на Сдружението ръководи дейността на Сдружението и 

разпределението на ресурсите в рамките на одобрените проекти и годишния бюджет на 

организацията.  

5. Изпълнителният директор на Сдружението отговаря за дейността си пред Председателя и 

Управителния съвет. Изпълнителният директор се освобождава от Управителя. 

 

   Глава ПЕТА  

          Представителство  

Член 12. Представителство  

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, който носи носи пълна, 

финансова, материална и морална отговорност пред управителните органи на сдружението и 

законодателството в Република България.  

 

Глава ШЕСТА  

  Имущество  

Член 13. Имущество 

1. Имуществото на Сдружението се формира от членски внос, средства, постъпили като дарение, 

спонсорство или от завещания в полза на Сдружението, приходи от осъществяването на 

допълнителна стопанска дейност, както и от всички останали способи за придобиване, допустими от 

закона.  

2. Сдружението отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.  
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3. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му извън размера на неплатените 

членски вноски.  

4. Членовете на Сдружението могат да му предоставят за изпълнение на функциите недвижими 

и движими имоти при спазване на законодателството.  

            Глава СЕДМА  

     Годишно приключване   

Член 14. Финансов отчет  

1. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна 

година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в 

предвидените от закона случаи.  

2. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се 

разяснява годишният финансов отчет.  

3. За целите на организацията се прави задължителен независим одит от регистрираните одитори, 

които се избират от Общото събрание.  

Член 15. 

1. Приемането на годишното приключване се извършва на базата на годишния финансов отчет, 

отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор, които се приемат от Управителния съвет, 

след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.  

2. Сдружението не разпределя печалба и дивиденти между членовете си. 

                 Глава ОСМА  

             Прекратяване и ликвидация  

Член 16. 

1. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание.  

2. В случай на прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от 

определено от него лице.  

3. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва с 

решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на чл. 44 на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел в обществена полза. 

        Глава ДЕВЕТА  

 Преходни и Заключителни разпоредби  

Член 17.  
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1. Този Устав е приет на учредително събрание с Протокол за създаване на Сдружение за лечение с 

реконвалесцентна плазма на КОВИД-19.  

2. Списъкът на учредителите, подписали Устава, се счита за неразделна част от този Устав. 

3. Споровете, възникнали в хода на прилагане и тълкуване на настоящия Устав, се уреждат чрез 

преговори или медиация между спорещите страни, ако не може да се постигне помирение, се 

прибягва до съдебното им уреждане.  

4. За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото законодателство на Република 

България.  

 

 Учредители:  
 

1. Д-р Чавдар Николов Ботев  

 

2. Д-р Павлина Вълчева Михайлова-Дишева 

 

3. Евгени Атанасов Атанасов  

 

4. Николай Георгиев Янакиев 

 

5. Д-р Виктор Диянов Ненов 

 

6. Д-р Александър Димитров Симидчиев 

 

7. Д-р Диян Пенчев Ганев 

 

8. Веселин Ангелов Вълков  

 
 
 
 
    

3 юли 2020 г. 
 
София 


