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У С Т А В 
НА  

СДРУЖЕНИЕ  
"АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ”, 

приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 22.03.2008 г. 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) "АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ", наричана по-
долу за краткост "сдружение", е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано 
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

(2) "АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ" е отделно от 
членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на 
сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в 
този Устав имуществени вноски.  
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 
"АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ", което може допълнително да 
се изписва и на чужд език, както следва: ASSOCIATION OF PARENTS WITH CHILDREN 
WITH EPILEPSY. Наименованието на сдружението може да се изписва и съкратено като 
„АРДЕ”. 

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа 
неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително 
БУЛСТАТ номер.  
 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
Чл. 3. Седалището на "АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ" е 

в гр. София, район “Триадица”, а адресът на неговото управление е: жк. “Стрелбище”, 
бл. 10, вх. “Г”, ап. 67. 
 

ЦЕЛИ 
Чл. 4. Основни цели на сдружението са:  
1) Съдействие за социална интеграция на децата, младежите, девойките и 

възрастни, страдащи от епилепсия; 
2) Подобряване на условията на живот на болните от епилепсия; 
3) Изграждане на централизирана медицинска помощ за болните от епилепсия 

деца, младежи и девойки; 
4) Набиране на полезна информация, свързана с лечението и социализирането 

на децата, младежите и девойките, страдащи от епилепсия; 
5) Създаване на специализиран център в помощ на обучението на страдащите 

от епилепсия, включително подготовката на педагогически и други кадри за работа с 
болните от епилепсия; 

6) Създаване на дневни центрове за деца, младежи и девойки, страдащи от 
епилепсия или други заболявания, както и в подкрепа на лица, които са били обект на 
дискриминация поради заболяването епилепсия или други заболявания; 

7) Морална и финансова подкрепа на родителите, грижещи се за подрастващи, 
страдащи от епилепсия, включително и чрез осъществяване на стопанска дейност, в 
която те да вземат участие; 

8) Център за връзки и информация с идентични организации в Европа и света; 
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9) Подробно информиране на родителите на децата, юношите и девойките 
болни от епилепсия относно социалните им права и постиженията на световната 
медицина в областта; 

10) Осигуряване на членство в Европейски и световни организации; 
11) Насърчаване на всяка инициатива насочена в подкрепа на осъществяване 

целите на сдружението и съвпадаща с изискванията на действащото в Република 
България законодателство. 

 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:  
1) Редовни срещи между децата, юношите и девойките болни от епилепсия, 

както и между родителите им; 
2) Създаване на контакти с различни институции и организации, подкрепящи 

целите на сдружението; 
3) Снабдяване с медикаменти и помощни средства; 
4) Доставка на специализирана (свързана с диагностиката и лечението на 

епилепсия), медицинска техника и консумативи за нейното нормално използване  
5) Периодично запознаване на обществеността чрез средствата за масова 

информация с най-важните и най-трудните проблеми на боледуващите от епилепсия; 
6) Предложения и съдействия до съответните органи за решаване на 

проблемите на страдащите от епилепсия; 
7) Лобиране, застъпничество и предложения за промяна на законодателството, 

отнасящи се до условията на живот, лечение, социална интеграция и обучение на 
хората с епилепсия; 

8) Привличане на специалисти, от страната и чужбина, които да оказват 
съдействие за решаването на проблемите на боледуващите от епилепсия. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва 
имуществото си за профилактика и лечение на епилепсията, подпомагането на 
родителите и на болните от епилепсия за преодоляване на социалните проблеми, 
подпомагане за социалната интеграция и личностната реализация; защитата на 
човешките права на децата, девойките, юношите и болните от епилепсия и други 
дейности, свързани с естеството на болестта и последствията от нея.  

 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е: 
1) Набиране и разпространяване на информацията за причините за 

заболяването епилепсия; 
2) Провеждане на проучвания и изследвания; 
3) Участие в международни и български програми в областта на епилепсията и 

други заболявания; 
4) Организиране и провеждане на профилактични и периодични прегледи, както 

в страната, така и в чужбина; 
5) Снабдяване с медикаменти и помощни средства; 
6) Доставка на специализирана (свързана с диагностиката и лечението на 

епилепсия) медицинска техника и консумативи за нейното нормално използване; 
7) Организиране на информационно-консултативен интернет център по 

въпросите на епилепсията; 
8) Поддържане на гореща телефонна линия по проблемите на епилептично 

болните с привличане на медицински, социални и образователни специалисти; 
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9) Създаване и оборудване на специализиран център в помощ на обучението на 
страдащите от епилепсия, включително подготовката на педагогически и други кадри 
за работа с болните; 

10) Застъпничество за правото на децата и възрастните, страдащи от епилепсия, 
да не бъдат обект на дискриминация във връзка с увреждането им или по друг признак 
съгласно Закона за защита от дискриминация; 

11) Създаване и оборудване на дневни центрове за деца и юноши, страдащи от 
епилепсия, които да имат и диагностични функции на заболяването; 

12) Осигуряване и предоставяне на ученически пособия и друга техника (нужна 
за обезпечаването на съвременно ниво на обучение) на общообразователни училища, 
в които се обучават болни от епилепсия; 

13) Проучване на възможностите за организиране и осъществяване на стопанска 
дейност (в съответствие с изискванията на Търговския закон и други нормативни 
документи) с оглед реализацията на умствения и трудов потенциал на юношите и 
възрастните болни от епилепсия; 

14) Други дейности, свързани с подобряване начина на живот и състоянието на 
родителите на болни от епилепсия деца и юноши, както и на възрастни болни от 
епилепсия. 

 
СРОК 

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.  
 

ЧЛЕНСТВО 
Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и 

юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. 
 

Придобиване на членство 
Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.  
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - 
юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от 
решението на управителните си органи за членство в сдружението.  

(3) Молбата се разглежда и гласува задължително на следващото заседание на 
Управителният съвет. Членството се придобива от датата на решението на 
Управителният съвет.  

 
Права и задължения на членовете 

Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права: 
- да участват в управлението на сдружението; 
- да бъдат информирани за неговата дейност; 
- да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с 

упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, 
възложени с решение на тези органи; 

- да ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите 
на този Устав.  

 
Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни: 
- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на 

ръководните органи на сдружението; 
- да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на 

целите му; 
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- да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото 
имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите 
му и го злепоставят; 

- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. 
 
Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване.  

 
Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице, член на 

сдружението, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се 
извършва писмено (нотариално заверено) и произвежда действие след писмено 
уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за 
неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.  

 
Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност 

само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и 
кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този 
размер.  

 
Прекратяване на членство 

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява: 
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на 

сдружението; 
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване 

юридическата личност на член на сдружението; 
- с изключването; 
- с прекратяване на сдружението; 
- при отпадане поради не внасяне на установените имуществени вноски и 

системно неучастие в дейността на сдружението.  
 
Чл. 17. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на 

управителния съвет, когато: 
- нарушава предвидените в чл. 12 задължения; 
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в 

сдружението несъвместимо. 
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 12 Председателят на 

сдружението определя срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на 
неговите последици, при неспазване на срока прави предложение за изключване пред 
управителният съвет. 

 
Чл. 18. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от 

управителният съвет, когато член на сдружението: 
1. не е направил встъпителната си вноска или вноска по чл. 49, и/или чл. 51 в 

предвидения срок; 
2. не е внесъл или е просрочил 6 (шест) последователни вноски по членския си 

внос. 
(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите 

на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в 
документацията на сдружението.  
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Чл. 19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 
направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е 
длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.  

 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 20. Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен 
орган е управителният съвет.  

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.  
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги 

представляват.  
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено 

пълномощно физическо лице, член на сдружението или съпруг, или роднини по права 
линия, да ги представлява на едно заседание на общото събрание. Пълномощниците 
нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да 
преупълномощават с правата си трети лица.  

 
Компетентност на общото събрание 

Чл. 22. Общото събрание: 
1. изменя и допълва Устава; 
2. приема вътрешни актове за дейността на Сдружението; 
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя 

възнаграждението им; 
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
5. приема бюджета на сдружението и взема решения относно дължимостта на 

имуществени вноски; 
6. приема отчета за дейността на управителния съвет; 
7. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на 

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

8. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от 
закона или настоящият Устав.  

 
Свикване 

Чл. 23. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на 
сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в 
населеното място по седалището на сдружението.  

 
Чл. 24. Инициатива за свикването на общото събрание има управителният съвет. 

Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет 
да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от 
датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по 
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.  

 
Право на сведения 

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, 
часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия 
инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща по куриер, с препоръчано писмо 
или факс на членовете и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление 
на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.  
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Чл. 26. Към датата на изпращането на покана по предходния член писмените 
материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на 
адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при 
поискване.  

 
 

Кворум 
Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.  

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в 
които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, 
подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се 
прилага към протокола за него.  

 
Гласуване 

Чл. 28. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. 
 

Конфликт на интереси 
Чл. 29. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, 

отнасящи се до: 
1. него, негов съпруг 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.  

 
Решения 

Чл. 30. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 
% плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1 и 4 се вземат с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. За присъстващо се счита и лицето, с 
което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността 
му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се 
удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието. 

 
Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в 

обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен с единодушие от всички 
присъстващи членове.  

 
Протокол 

Чл. 32. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се 
заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които 
отговарят за верността на съдържанието му.  

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 
материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна 
книга.  

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното 
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

 
Контрол 

Чл. 33. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да 
сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно 
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законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този 
Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-
късно от една година от датата на приемането му.  

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 34. Управителният съвет се състои от 5 лица - членове на сдружението. 
Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на 
управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. 

 
Мандат 

Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от 5 години, като неговите 
членове могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.  

 
Правомощия 

Чл. 36. Управителният съвет: 
1. определя обема на представителната власт на отделни членове на 

сдружението и избира членове на сдружението, които да отговарят за различни 
аспекти от дейността му, както и съставя щатно разписание на длъжностите в 
сдружението; 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на 

този Устав и определя размера на членския внос; 
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, 

включително тази в обща полза, и носи отговорност за това; 
7. взема решения за участие в други организации с нестопанска цел 
8. определя адреса на сдружението; 
9. приема правила за работата си; 
10. предоставя званието „Почетен член на сдружението” на лица, които по 

преценката на управителния съвет са допринесли в голяма степен за развитието на 
сдружението и за популяризирането на дейността му; 

11. извършва ликвидация или определя лице с тази цел; 
12. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от 

компетентността на общото събрание на сдружението.  
 

Заседания 
Чл. 37. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по 

негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца, както и по писмено искане 
на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен 
срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.  

 
Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината 

от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има 
двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се 
удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието. 

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако 
протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на 
управителния съвет.  

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат 
съответно разпоредбите на чл. 32.  
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Чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в 

негово отсъствие - от избран от управителния съвет негов член.  
 

Решения 
Чл. 40. (1) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от 

присъстващите, а тези по чл. 36, т. 3, 6 и 10 от Устава - с мнозинство от всички 
членове.  

(2) Освен императивно определеното в закона мнозинство, в Устава може да се 
предвиди редица решения да се вземат с друго мнозинство.  

 
Контрол 

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото 
събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, 
този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде 
направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата 
на вземане на решението.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 42.(1) Общото събрание избира председател на Сдружението, който по 
право е и председател на Управителния съвет, с право да ръководи неговите 
заседания. 

(2) Той представлява сдружението пред трети лица. 
 

КЛОНОВЕ 
Чл. 43. С решение на Общото събрание на сдружението могат да се откриват и 

закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на 
сдружението. Всички клонове на Фондация на родители на деца с епилепсия запазват 
статута си и стават клонове на сдружението. 

 
Чл. 44. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и 

извършват дейностите, определени с решението на управителния съвет за 
откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и 
представителната власт на управителя.  

 
Чл. 45. Клоновете водят книги за дейността си и всеки месец управителят на 

клона представя пред управителния съвет на сдружението счетоводен отчет за 
дейността на клона и разходваните средства.  

 
Чл. 46. Председателят на управителния съвет на сдружението заявява пред 

съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището 
и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и 
ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване 
подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-
дневен срок от датата на решението на общото събрание.  

 
ИМУЩЕСТВО 

Чл. 47. Имуществото на сдружението се състои от парични средства, правото на 
собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, ценни 
книжа, обекти на интелектуална собственост, участия в юридически лица, вземания, 
други права, регламентирани от закона.  
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ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 
Чл. 48.(1) Източници на средства на сдружението са: 
1) Годишен членски внос; 
2) Дарения, завещания, завети; 
3) Спонсорство; 
4) Допълнителна стопанска дейност; 
5) Имуществените вноски на членовете.  
(2) Волята на дарителите е конфиденциална и не се оповестява, освен ако в 

акта за дарение не е указано друго. 
 

Имуществени вноски на членовете 
Чл. 49. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от 

общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.  
 
Чл. 50. Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер 

на 2 (два) лева, платим в рамките на съответния месец, за който таксата се дължи..  
 
Чл. 51. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може 

да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването на загубите с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.  

 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Чл. 52. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:  
-предоставяне на централизирана медицинска помощ за болните от епилепсия 

деца, младежи и девойки, на основата на самофинансирането; 
- доставка на специализирана (свързана с диагностиката и лечението на 

епилепсия), медицинска техника и консумативи за нейното нормално използване и 
предоставянето й под наем или лизинг на трети лица; 

- предоставяне, срещу заплащане, на услуги в специализиран център в помощ 
на обучението на страдащите от епилепсия, включително подготовката на 
педагогически и други кадри за работа с болните от епилепсия; 

- организиране и провеждане на профилактични, периодични прегледи, като в 
страната, така и в чужбина, включително срещу заплащане; 

- предоставяне срещу заплащане на специализирана информация, касаеща 
болестта епилепсия; 

- издателска дейност и продажба на литература по въпросите на епилепсията и 
социалната интеграция на болните от епилепсия; 

- организиране на надомна работа, в съответствие със степента на увреждане, 
за болни от епилепсия и реализиране на произведената в резултат на тази дейност 
продукция; 

- създаване на дневни центрове за деца, младежи и девойки, страдащи от 
епилепсия, работещи и на основата на принципите на самоиздръжка, включително 
чрез предоставяне на услуги срещу заплащане; 

- организиране на летуване и туристически излети на деца и възрастни болни от 
епилепсия; 

- други стопански дейности, разрешени от Търговския и други закони и свързани 
с предмета на дейност, за която сдружението се регистрира.  

(2) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и 
реда, определени със законите, които я регулират.  

(3) Сдружението не разпределя печалба.  
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Разходване на имущество 

Чл. 53. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да 
осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на 
този Устав и ЗЮЛНЦ.  

(2) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост 
от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за 
осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, 
е общодостъпна и се вписва в централния регистър.  

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо 
мотивирано решение, взето от общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови 
членове, когато е в полза на: 

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по 
права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 
сватовство - до втора степен включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на 
вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на 
вземане на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 по-горе са управители 
или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения; 

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват 
членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел. 

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по предходната ал. 3, т. 1, 
както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да 
наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна 
полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени. 

 
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 54. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за 
протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и 
лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за 
верността на съдържанието им.  

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 55. Сдружението се прекратява: 
1. по решение на общото събрание; 
2. по решение на окръжния съд по седалището му в предвидените от закона 

случаи.  
 
ЛИКВИДАЦИЯ 
Чл. 56. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която 

се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и съответно на Търговския закон.  
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определно от него 

лице, или от определен от окръжния съд по седалището на сдружението ликвидатор в 
посочените от закона случаи. 

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от 
наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на 
движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма 
право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 
ЗЮЛНЦ.  
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Имущество след ликвидацията 
Чл. 57. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да 
извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението 
нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на 
общината по седалището на прекратеното сдружение.  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Този Устав е приет на учредително събрание за преобразуване на 
“Фондация на родители на деца с епилепсия” в "АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА 
ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ", проведено на 22 март 2008 година в гр. София.  

§ 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и 
прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че 
противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.  

§ 3, Този устав на сдружението се изготви в 12 екземпляра: по един за всеки от 
учредителите, един за съда и един за документацията на сдружението и влиза в сила с 
неговото подписване от учредителите на сдружението. 

 
УЧРЕДИТЕЛИ: 
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Сашка Петрова Стоичкова, ЕГН: 6707026791   Подпис: 
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