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У С Т А В 
НА БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КЛУБ “АЛЕКЗАНДЪР” 

 
 

ГЛАВА I 
НАИМЕНОВАНИЕ.СРОК.СЕДАЛИЩЕ 

 
Настоящият устав урежда основните положения, условията за създаване и членство, 

организацията на дейността и управлението на сдружение с нестопанска цел в частна полза  
БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КЛУБ “АЛЕКЗАНДЪР” /БИКА/, което ще се изписва и на 
английски език: “Alexsander Study Club in Bulgaria” /ASCB/. 

Клубът /сдружението/ се учредява за неопределен срок. 
Седалище: гр. София, Район “Средец”, ул. “Гургулят” № 7, ет. 1, ап. 1. 
 

ГЛАВА II 
СТАТУТ. ЦЕЛИ. СРЕДСТВА 

 
Чл.1/1/ Клубът е доброволна, неполитическа и независима организация с нестопанска 

цел. 
/2/ Основните цели на клуба са: 
- да изучава прилагането на дисциплината на Алекзандър във всички аспекти на 

клиничната ортодонтия с цел да се обогатяват знанията на всеки член чрез обсъждане 
на проблеми и решения; 

- да развие и поддържа висок стандарт на ортодонтията; 
- да развие ортодонтията и лицевата ортопедия; 
- да развие и спонсорира изследванията в областта на ортодонтията и лицевата 

ортопедия; 
- да се стреми към и да се бори за най-високо нива на обучението и практикуването на 

ортодонтията; 
- да допринася значително за здравето на обществото; 
- развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти с 

други подобни клубове в чужбина; 
- защита интересите на членовете на сдружението и установяване на лоялни 

отношения между тях. 
/3/ Клубът е юридическо лице, което възниква от деня на вписването му в надлежния 

ригистър при Софийския градски съд. 
/4/ Клубът определя свободно средствата за постигане на целите си. 

 
Чл.2. Клубът има следния предмет на дейност: 
/1/ Защитава интересите на членовете си пред държавни органи, обществени и стопански 

организации като: 
- изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и др. 

относно сферата на дейността му; 
- предприема действия за защита на членовете си при нарушения от страна на 

различни органи и организации; 
- осъществява контакт с търговски дружества за осигуряване на спонсорство и други 

условия за партньорство; 
- дава мнения по въпроси, отнасящи се до интересите на членовете. 
/2/ Подпомага ефективната дейност на членовете си като: 
- събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина 

законодателство и всякаква друга информация, полезна за клуба и членовете му; 
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- издава и разпространява информационни материали, поддържа контакти със 
средствата за масова информация; 

- организера консултативни срещи и други мероприятия за подпомагане дейността на 
членовете си; 

- установява контакти и съдейства за установяванета но равноправни и лоялни 
отношения с държавните органи и обществени организации; 

- при искане от страна на членовете на сдружението им указва съдействие за уреждане 
на спорове, възникнали във връзка с тяхната дейност. 

/3/ Подпомага ефективното международно сътрудичество 
 

ГЛАВА III 
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Чл.3/1/ Членове на клуба могат да бъдат всички дееспособни физически лица, завършили 

висше медицинско образование и придобили специалност “Стоматолог”, които са 
практикуващи ортодонти, както и всички юридически лица. 

/2/ Приемането на членове на сдружението става с писмена молба до Управителния 
съвет, който е длъжен да вземе решение в едномесечен срок от подаването на молбата. В 
молбата желаещите да членуват в сдружението декларират, че приемат устава му. 
 

Чл.4. Членовете на клуба имат право: 
- `да участват в общото събрание на сдружението; 
- да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на клуба; 
- да се ползват от дейността на клуба; 
- да бъдат информирани за дейността на клуба; 
- да поставят за решаване въпроси от общ интерес; 
- да напускат доброволно клуба. 
 
Чл.5. Членовете на клуба са длъжни: 
- да спазват устава и да изпълняват решенията на общото събрание на сдружението, 

както и тези на управителния съвет; 
- да съдействат за постигане целите на клуба; 
- да плащат встъпителната вноска и членски внос в размерите и сроковете, определени 

от общото събрание, както и всички допълнителни парични вноски; да осъществяват 
лечение на пациенти по системата ALEXANDER”; 

- да не ползват по какъвто и да е начин клуба за постигане на цели, противоречащи на 
устава на сдружението. 

 
Чл.6/1/. Членството в клуба се прекратява: 
- с молба за доброволно напускане, отправена до Управителния съвет, при условие, че 

желаещият да напусне сдружението и изпълнил задълженията си, произтичащи от 
членството; 

- със смъртта на член на клуба; 
- при отпадане; 
- при изключване. 
/2/ Внесените встъпителни вноски и членския внос не подлежат на връщане при 

прекратяване на членството. 
/3/ Отпадането може да е в резултат от невнасяне на определените имуществени вноски, 

системно неучастие в дейността на клуба, при непредставяне на поне един случай годишно на 
пациент, лекуван със системата “ALEXANDER”. Отпадането се констатира по документи, 
съставено от комисия, определена от Управителния съвет на сдружението. 
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Чл.7. Член на клуба се изключва с мотивирано решение на Общото събрание в следните 

случаи: 
- при системно нарушаване на Устава или неплащане на годишния членски внос; 
- когато с действията си и поведението си уронва престижа на клуба. 

 
Чл.8. Почетни членове на клуба могат да бъдат физически лица със значителен принос за 

развитието на дейността на клуба или със значителен принос в ортодонската наука. 
 

ГЛАВА IV 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 
Чл.9. Органи на управление на клуба са: 

- Общо събрание; 
- Управителен съвет; 
- Контролен съвет. 

 
Чл.10. Върховен орган на клуба е общото събрание. В него участват всички членове на 

сдружението. 
 

Чл.11./1/ Общите събрания са редовни и извънредни. Редовното общо събрание се свиква от 
управителния съвет най-малко веднъж годишно. Поканата трябва да съдържа часа, мястото, 
дневния ред на събранието, както и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в 
Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на клуба най-малко един месец преди насрочения ден. 

/2/ Извънредните общи събрания се свикват по инициатива на Управителния съвет или по 
искане на една трета от общия брой на членовете на сдружението, в населеното място, в което 
се намира седалището на клуба. Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен 
срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то последното се свиква от съда 
по седалището на клуба по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях 
лице. 

/3/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на 
клуба. Ако в определеното време не се явят необходимия брой членове, събранието се отлага за 
един час по-късно и се счита законно при същия дневен ред, независимо от броя на 
присъстващите членове. 

/4/ В общото събрание всеки член има право на един глас. 
/5/ Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: 

- него, негов съпруг/съпруга, или роднини по права линия – без ограничения, по 
съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен 
включително; 

- юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 
вземане на решения. 

/6/ Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове, освен за изменение на устава, прекратяване на сдружението или неговото 
преобразуване, за което е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите членове. По 
въпроси, които не са включени в обявения  в поканата дневен ред, не може да се взимат 
решения.Общото събрание определя начина на гласуване – тайно или явно. 
 

Чл.12. Общото събрание има следните правомощия: 
- приема, изменя и допълва устава, 
- утвърждава структурата на клуба, 
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- определя броя , избирайки с тайно гласуване и освобождава членовете на 
Управителния съвет и неговия президент /председател/, 

- определя броя, избира и освобождава членовете на Контролния съвет, 
- избира почетен председател на клуба и почетни членове на клуба, 
- приема програми за осъществяване основни задачи на клуба, 
- определя размера на встъпителната вноска и членския внос, 
- приема годишния бюджет и отчетите на ръководните му органи, 
- взема решения за събиране на допълнителни парични вноски, 
- изключва членове, 
- взема решения за откриване и закриване на клонове, 
- взема решения за участие в други организации, 
- разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет, 
- взема решения за прекратяване на клуба или преобразуването му, 
- може да решава всички въпроси относно дейността на сдружението. 

 
Чл.13. Управителният съвет се състои от 3 /трима/ членове -председател, заместник-

председател и секретар- касиер, избрани от Общото събрание за срок от три години. 
 

Чл.14./1/ Управителния съвет: 
а/ представлява клуба, както и определя обема на представителната власт на 

отделни членове, 
б/ осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, 
в/ разпорежда се с имуществото на клуба, в рамките определени му от общото 

събрание, 
г/ подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет, 
д/ подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността, 
е/ определя реда и организира извършване на дейността на клуба и носи 

отговорност за това, 
ж/ определя адреса на клуба, 
з/ осъществява всички други дейности, които не са от изключителната 

компетентност на общото събрание. 
/2/ Управителния съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца от 

председателя.Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от 
членовете му.Ако председателя не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то 
може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. 

/3/ Заседанието на Управителния съвет е редовно ако присъстват най-малко двама от 
членовете му. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите,а решенията по б.”в” на 
ал.1-с мнозинство от всички членове. 
 

Чл.15  Контролният съвет се състои от 3/трима/ членове, избрани от Общото събрание на 
клуба за срок от три години. 

 
Чл.16. Контролния съвет следи за изпълнението на решенията на общото събрание и на 

Управителния съвет,проверява финансовото състояние на клуба и отчита дейността си пред 
общото събрание. 
 

Чл.17./1/ Председателят на клуба се избира от Общото събрание между членовете на 
Управителния съвет за срок от  три години. 

/2/ Председателят на клуба осъществява оперативното ръководство на същото. 
 

Чл.18. Представителството на клуба се осъществява от председателя. 
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Чл.19. Заместник-председателя подпомага президента в дейността му и го замества по 

време на отсъствие. 
 

Чл.20. Секретар-касиерът организира заседанията на Управителния  съвет, организира и 
осигурява технически и административно цялата дейност на Управителния съвет, организира 
информационното обслужване на членовете на клуба. 

 
ГЛАВА V 

ИМУЩЕСТВО 
 

Чл.19. Имуществото на Сдружението са състои от  пари, вещи, имоти, вещни права, 
права върху интелектуална собственост. 
 

Чл.20. Издръжката на сдружението се осъществява от: 
- встъпителни вноски и членски внос; 
- доброволни вноски, субсидии, завещания и дарения. 

 
Чл.21. Всички дарения и завещания се вписват в Книга на дарителите. Клубът може да 

откаже  приемане на дарение или завещание, ако условията, поставени в тях, не съответстват на 
целите на клуба. 
 

Чл.22. Годишният членски внос се заплаща на две вноски. Плащането на членски внос 
може да бъде разсрочено във времето по молба на член на клуба, отправена до управителния 
съвет. 

 
ГЛАВА VI 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 

Чл.23. Клубът може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с 
основния му предмет на дейност и като ползва приходите за постигане на определените цели. 

 
Чл.24. Предметът на стопанската дейност е: обучение на кадри, услуги, търговска 

дейности всякаква друга дейност, с изключение на забранената със закон.    
 

ГЛАВА VII 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 
Чл.25. Сдружението се прекратява: 
- по решение на Общото събрание; 
- по решение на съда. 

 
ГЛАВАVIII 

ЛИКВИДАЦИЯ 
 

Чл.26. При прекратяване на клуба се извършва ликвидация. Тя се извършва от 
Управителния съвет или от определено от него лице. 
 

Чл.27. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество 
се решава от общото събрание на клуба. 
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Чл.28. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване 
на вписването на юридическото лице с нестопанска цел. 
 

Този устав е приет на извънредно общо събрание на Сдружение “Български 
изследователски клуб “Алекзандър”, проведено на 07.12.2007г. и подлежи на вписване в 
Регистъра на дружествата с нестопанска цел при СГС, ФО.      
  

 
 


