
Уважаема Проф Петкова, 

Уважаеми членове на УС на БДО, 

Уважаеми колеги, членове на БДО, 

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 ЗЮЛНЦ устройството на юридическите лица с нестопанска цел се 
определя от този закон и учредителния акт или устава. 
Ето защо промяната на устава е важна стъпка за всяка една организация, апелирам 

предложените промени, както и останалите неизчистени въпроси в устава на БДО да бъдат 

огледани внимателно преди да бъдат гласувани. 

Предвид съдържащите се отделно в закона диспозитивни разпоредби, определянето на 
съдържанието на част от конкретните правила е предоставено на членовете на сдружението - 
така например, по отношение на имуществените и другите членски права и задължения, и 
тяхното изпълнение; компетентността на общото събрание за изключване на чл. на 
сдружението; начина на свикване на общото събрание, вземане на решение и необходимия 
кворум за провеждането му и др. Наред с тези правила, съобразно принципа на правната 
автономия на членовете на сдружението, в устава е допустимо да се предвидят и съответно да 
се приемат различни устройствени и вътрешни правила за поведение и организация, имащи 
след приемането им задължителен характер както за членуващите в него, така и за съответните 
органи на сдружението.  

Коментарите са основно на база мнението на лекарите работещи в Университетските 
болници на МУ-Варна и колеги от структури извън София  и са обобщени от Катедрата по ОБЗН 
на МУ-Варна. Считаме, че с така предложения проект за нов Устав се въвеждат разпоредби, 
които биха могли да лишат редовите членове на сдружението от реално участие в 
управлението на сдружението и определянето на неговите цели, ползване на имуществото му 
и на резултатите от дейността му. 

 
Основен проблем в устава е, че не е посочен предмет на дейност на дружеството. От 

1962 г дружеството е регистрирано като „Научно медицинско дружество по офталмология“, 

като е редно и неговата основна функция и предмет на дейност да бъдат съхранени.  

Председателят и управителния съвет, както и всички комисии е редно и демократично 

да бъдат избирани на Общо събрание. Избирането на лица за заемане на мандатни длъжности 

е редно да става с тайно гласуване. 

Общото събрание трябва да има НЕЗАВИСИМ Председател, избран от самото Общо 

събрание.  

Мандатността трябва да се ограничи до 2 години, както е в подобни Български, 

Европейски и Световни организации. Два последователни мандата са допустими и достатъчни 

за изява на Председателя. 

Право на глас е редно да имат редовните членове и специализантите (защото 

бъдещето е в техните ръце). Почетните членове, тези в пенсия и пожизнените членове би 

трябвало да имат само съвещателен глас за да се почерпи от тяхната мъдрост. 

Правото за внасяне на промени в устава, трябва да бъде дадено на всяка компетентна 

група от редовни членове. Одобряването на внесеното предложение трябва да се извършва 

от Общото събрание с мнозинство.  



 
С оглед всичко изложено Ви представяме коментари и въпроси по предложените с 

проекта промени, които считаме че следва да бъдат обсъдени и съобразени. 
 

Предложенията за промяна в устава са дадени в червено, а предложенията и коментарите са 

под тях в черно, както следва: 

Чл. 3. (1) БДО няма право да бъде подчинена организация на друг съюз или федерация. 

БДО може да бъде доброволен член на международната федерация на очните дружества - IFOS, 

на европейското такова - SOE, на ESCRS, Euretina и други световни и европейски съюзи и 

федерации. 

До момента БДО е член на също и на ICO,  UEMS. Последното членство е изключително 

важно от гледна точка на обучение на Европейско ниво. Споменатите дружества (ESCRS, Euretina) 

са специализирани и не е редно БДО да членува в тях. 

(2) БДО участва в Националния Експертен Специализиран Лекарски Борд по 

Офталмология (НЕСЛБ), като в квотата за БДО задължително участват председателят, двамата 

заместник-председатели и научният секретар. Останалата част от НЕСЛБ се попълва от 

офталмолози, избрани от БЛС. 

НЕЛСБ е орган на БЛС. По устав той се състои от 10 специалиста, 5 от които от квотата на 

БДО. Ако 4 от тези 5 позиции се заемат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от членове на УС, каква е причината на 

цялата членска маса да бъде предоставено 1 място? От тук възникват и много други оперативни 

въпроси.  

Чл.8. Целите на БДО са: 

1. развитие на офталмологията в Република България; 

2. внедряване в медицинската практика на най-новите постижения в областта на 

офталмологията; 

3. съдейства за развитието на научните интереси, да стимулира теоретическите, 

практическите и научните разработки на своите членове; 

4. да съдейства за подготовката на специалисти по офталмология за повишаване на 

квалификацията им като организира научни прояви (конгреси, конференции и др.); 

5. да организира и провежда продължаващо медицинско обучение (курсове, 

семинари, индивидуално обучение и др.); 

6. да участва в дейността на международните научни организации по 

офталмология; 

7. да подпомага развитието на младите и талантливи офталмологични кадри; 

8. да популяризира постиженията на офталмологията сред населението; 

9. да повишава здравната култура на населението в областта на офталмологията; 

10. развитие на международна дейност и осъществяване на контакти със сродни 

организации от други държави;  



11.       подпомагане на изпаднали в нужда лекари и медицински специалисти, 

организиране на благотворителни кампании. 

Всички точки се нуждаят от езикова редакция, точка 7 и 8 се припокриват. В точка 11 

влиза сюжетна линия за „БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ“, което е много широко понятие. 

Подпомагането на офталмолози и благотворителни кампании свързани с офталмологията ли се 

има предвид? Ако да, трябва да се прецизира езиково. (Например: подпомагане на медицински 

специалисти работещи в областта на офталмологията и офталмолози в нужда, и 

подкрепа на благотворителни кампании за опазване на очното здраве.) 

Чл. 9. Средствата за постигане на целите на БДО са: 

1. Популяризиране постижения на съвременната офталмология сред лекарите 

офталмолози, общопрактикуващите лекари и лекарите от други специалности; 

2. Организиране и участие в национални и международни форуми в областта на 

офталмологията.  

3. Сътрудничество с организации със сходни цели;   

4. Съдействие и подпомагане на специалисти в областта на офталмологията в 

тяхната теоретична и практическа дейност; 

5. Подпомагане издаването на специализирана литература в областта на 

офталмологията.   

6. Сътрудничество с държавни органи и частни организации насочено към 

постигане целите на сдружението.  

Всички точки се нуждаят от езикова редакция, например съдействието и подпомагането 

не са „средство“.  „Сътрудничество с държавни органи и частни организации“ е недопустимо 

като формулировка.  

Чл. 10. БДО осъществява дейността си в обществена полза, като подпомага превенцията 

и борбата с очните заболявания сред населението на страната.  

Обществената полза на БДО е да осигурява офталмолози на световно ниво чрез 

„внедряване“, „популяризиране“ и „сътрудничество“, както и евентуално с общи (на общото 

събрание) стратегически решения за превенция и борба с очните заболявания. Конкретните 

мероприятия са превенция и борба са в ръцете на лечебните заведения. 

Чл. 14. (1)  Всеки член на БДО има право: 

1. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на дружеството и научния 

клон, в който членува; 

2. да избира и да бъде избиран като делегат  на национални и международни 

конгреси и конференции; 

3. да взема участие в проявите организирани от дружеството; 

4. да сътрудничи в научни и популярни списания у нас и в чужбина; 

5. да получава научна информация от Ръководството на БДО и СБМС; 



6. да обжалва пред контролната комисия в 14-дневен срок решенията на УС за 

изключването им; 

 

В чл. 3 ал 2 не е залегнало членство в СБМС. Само за протокола СБМС е учреден (за 

справка Устава на СБМС) в „частна полза“. 

Чл. 18. (1) Член на сдружението може да бъде изключен поради: 

1. системно нарушаване на устава и вътрешните актове на БДО; 

2. поведение или действия, които уронват престижа на сдружението ни на 

лекарската професия;  

3. решение за изключване се приема и в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4.    

(2) Решението за изключване се приема от УС на БДО, като в него се посочват 

поведението на члена, което е послужило като основание за изключването му, съответно 

предпоставките за изключване,  мотивите на УС и резултатите от гласуването в УС на въпроса за 

изключването.  

(3) Решението за изключване може да бъде обжалвано от изключвания член пред 

Общото събрание, като за целта се свиква извънредно общо събрание или въпросът се 

разглежда на редовно ОС ако такова е свикано. Изключваният член има право да изложи 

становището си пред общото събрание в рамките на не повече от 20 мин. след което се 

преминава към гласуване.  

В ал 2 има правописна грешка, вероятно е и/или. Свикването на общо събрание поради 

изключване на член е абсурдно, ако не се спази процедурата за свикване на ОС(виж по-долу).  

 

Почетни членове на сдружението. Награди връчвани от БДО. 

Чл. 20. (1) БДО може да провъзгласява за свои почетни членове членове на БДО, които 

имат признати стойностни научни трудове и постижения в областта на офталмологията.   

(2) Почетните членове получават грамоти за почетно членство, освободени са от 

плащането на членски внос и други вноски за участие в прояви организирани от БДО.   

(3) Награди учредени и връчвани от БДО: 

1. Медал „Пашев“, който се връчва на изтъкнати български и чуждестранни учени със 

значими постижения в науката и за издигане престижа на българската офталмология; 

2. Награда „Дъбов“, която се връчва на млади специалисти за новости в офталмологията;  

(4) Решенията за провъзгласяване на почетни членове се вземат от Общото събрание.  

(5) Решенията връчване на медала „Пашев“ и наградата „Дъбов“ се вземат от 

управителния съвет по предложение на най-малко 1/3 от членовете на сдружението.  

Всичко без наградата „Дъбов“ трябва да се взема от ОС. Наградата „Дъбов“ има състезателен 

характер, управлява се от наследниците на Проф. Дъбов и трябва да се регулира с правила 

(вероятно наследниците трябва да ги създадат).  



 

Мандат и условия за избор на органите на управление 

Чл. 24. (1) Мандатът на Председателя е три години, като той може да бъде избиран за не 

повече от два последователни мандата.  

(2) Мандатът на членовете на УС е три години, като те  могат да бъдат избирани в това им 

качество за не повече от два последователни мандата.  

(3) Лицата по ал. 1 и ал. 2 продължават да изпълняват правомощията си до 

провеждането на нов избор.   

(4) За Председател и членове на УС могат да бъдат избирани членове на 

сдружението с право на глас.  

Несъвместимост 

Чл. 25. (1) Председателят и членовете на УС не могат да членуват в Контролната комисия.  

 

След негативния опит от 3 годишните мандати, които доведоха до провеждане на конгреса на 3 

години, 2 годишния мандат с възможност за еднократно преизбиране се доказа като оптимален. 

В Европа мандата е 1 или 2 години в повечето случаи без възможности за повторно избиране. 

Обяснението че регистрацията в търговския регистър е много сложна не е актуално, имайки 

предвид всички ежедневни бизнес решения на които са подложени повечето от нас.  

Чл. 26. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението.  

 (2) ОС се състои от всички членове на сдружението, като членовете заплатили членския 

си внос съобразно предвиденото в устава участват заседанията на ОС с право на глас, а 

останалите членове на сдружението имат право да присъстват без да имат право на глас.  

 (3) Участието в ОС се допуска лично или чрез пълномощник упълномощен с изрично 

писмено пълномощно за конкретното заседание. Един пълномощник може да представлява не 

повече от трима членове, като преупълномощаване не се допуска.  

(4)  Редовно общо събрание се свиква всяка година до 30 юни за приемане на годишния 

финансов отчет и доклада за дейността на УС.  

(5) Отчетно-изборно събрание за избор на Председател и членове на УС се свиква на 3 

години след изтичането на мандата на тези органи. 

 (6) Извънредно общо събрание може да се свика и по писмено искане на най-малко една 

трета от членовете на БДО или по решение на УС.  

 Отчетно-изборното общо събрание трябва да се свиква на 2 години, ако се приеме че мандата 

е 2 години. Има противоречие между член 18(3) и 26(6).  

 

Чл. 27. (1) Общото събрание:  

1. изменя и допълва устава;    

2. приема други вътрешни актове; 



3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет,  

4. избира главния редактор на списание „Български офталмологичен преглед“; 

5. избира и освобождава Председателя;  

6. избира членовете на Контролната комисия; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

8. приема годишния финансов отчет и бюджет на сдружението; 

9. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

10. приема отчета на председателя, разглежда дейността на дружеството през 

отчетния период и определя по-нататъшните насоки на дейността; 

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 

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

12. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

13. взема решение за участие в други организации; 

14. обсъжда актуални въпроси на офталмологичната помощ;  

15. обявява за почетни членове на БДО български и чуждестранни граждани и 

организации;  

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на БДО. 

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

Чл. 29. (1) Когато в дневния ред на ОС е включен избор на Председател кандидатите се 

предлагат писмено от членове на сдружението с право на глас и от УС на БДО. Предложенията 

се представят в деловодството на БДО най-късно 15 дни преди провеждането на заседанието.  

(2) Кандидатите за членове на УС се предлагат от новоизбрания Председател и се гласуват 

от ОС анблок. 

Член 27 и 29 са абсурдни за една демократична организация с научно-образователни цели. 

Ако общото събрание избира членовете на управителния съвет(което е цивилизования и 

демократичен начин за подобна организация) те няма как да бъдат предлагани от новоизбрания 

Председател. Това е практика в администрацията – Кмет/зам.кметове, Ректор/зам.ректори, 

Управител/зам. управители и т.н.  

Членовете на управителния съвет трябва да бъдат избирани с тайно гласуване, паралелно с това 

за председател и да бъдат избирани по брой на гласовете и с кворум(задължително 50%+1 глас).  

Същото важи за Редактора и редакционната колегия на списанието! 

По отношение за предложението за председател и неговото входиране в деловодството 

15 дни преди събранието – това също е административна практика и ако се спазва 

кандидата трябва да има изготвена план-програма, която да бъде достъпна 14 дни преди 

събранието на всички членове.  



 

Чл. 30. (1) Предложенията за изменения и допълнения в устава на сдружението се правят 

от членовете на сдружението или от УС. 

(2) Предложенията на членовете се представят в деловодството на БДО преди датата за 

провеждане на общото събрание, в писмена форма, с посочване на мотиви за изменението 

и/или допълнението. 

(3) Предложенията на членовете се внасят за разглеждане от общото събрание само 

ако са подкрепени от най-малко от една трета от членовете на сдружението 

Ако се следва логиката за 15 дни преди общото събрание и тези предложения трябва да бъдат 

внесени и да станат достояние на всички членове. Алинея 3 е  абсурдна, защото предложението 

може да е рационално и да се гласува с мнозинство ако е внесено от определен брой ( поне 10) 

членове на БДО.  

Чл. 32. (1) Заседанията на общото събрание се ръководят от Председателя  или 

упълномощен от него член на управителния съвет.  

(2) За подпомагане дейността на общото събрание се избират следните комисии: 

1. за съставяне списъка на присъствалите/представляваните членове – води 

списъка на присъствалите членове с право на глас и такива без право на глас; 

2. по организиране и провеждане на избора на Председател и членове на УС – 

когато в дневния ред е предвиден избор; 

3. комисия по преброяването на гласовете – при явно гласуване; 

(3) По решение на общото събрание могат да се избират и други комисии, които да 

подпомагат провеждането на ОС. 

Всяко общо събрание избира Председател на Общото събрание като първа точка от заседанието 

на ОС. Председателя на БДО няма правомощия да води общото събрание, а още по малко 

избрано/упълномощено от него лице. 

Комисията по избора трябва да бъде добавена и тук. 

Чл. 34. (1) Решенията за изменение и допълнение на устава се вземат с мнозинство 2/3 

(две трети), а  за преобразуване или за прекратяване и ликвидация на БДО с мнозинство ¾ (три 

четвърти)  от присъстващите  членове с право на глас, а останалите решения се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас.  

(2) При избор на Председател за избран се счита кандидатът получил най-много 

гласове.  

(3) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им 

не бъде отложено. Решенията, които се отнасят до вписванията на обстоятелства, предвидени в 

закона, подлежат на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 

Агенцията по вписванията. 

(4) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени 

в обявения в поканата дневен ред. 

 



Председател не може да бъде избран без кворум! 

Чл. 35. (1) Протоколите от заседанията се изготвят от избран от определен от 

ръководещия събранието секретар-протоколист.  

(2) Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и секретар-

протоколиста.  

Секретар-протоколиста следва да бъде избран от ОС, обичайно с явно гласуване! 

Чл. 37. Управителният съвет: 

1. Изпълнява решенията на общото събрание; 

2. Подпомага председателя при осъществяване на неговите фукции; 

3. Приема решения по текущи въпроси; 

4. Подпомага работата на редакционната колегия на списание "Български 

офталмологичен преглед"; 

5. Планира и организира конгреси, конференции, симпозиуми и други научни 

прояви; 

6. Прави мотивирани предложения до общото събрание за присъждане на награди 

за научна дейност; 

7. Прави мотивирани предложения до Общото събрание за обявяването за почетни 

членове на БДО на български и чуждестранни граждани; 

8. Взема решение за изключване на членове на БДО в предвидените в устава 

случаи; 

9. Изпълнява други функции възложени му от устава и закона.  

10. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на БДО; 

11. По предложение на главния редактор избира редакционната колегия на 

списание „Български офталмологичен преглед“; 

Точка 9 позволява вменяване на дейности без правомощия. Точка 10 повтаря точка 1. Точка 11 

трябва да бъде обект на ОС. 

 

Чл. 39. (1) Изпълнителният комитет може да взема решение, ако на заседанието 

присъстват повече от половината от неговите членове. 

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. 

(3) Решенията на УС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде 

отложено. 

Какъв е този „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ“ и на какво????? 

 

 



Контролна комисия 

Състав 

Чл. 41. (1)  Контролната комисия (КК)  е контролен орган на БДО, който се състои от трима 

членове на сдружението избрани от общото събрание, чийто мандат е 3 (три) години.  

(2) Членовете на КК нямат право да участват в ръководните органи на БДО.  

(3) КК избира от своя състав Председател.  

Мандата следва да е 2 години! 

Медико-правна комисия 

Състав 

Чл. 43. (1)  Медико-правната комисия е консултативен орган към Председателя на БДО. 

Тя се състои от 3-ма членове избрани с явно гласуване от общото събрание по предложение на 

Председателя.  

Чл. 44. Медико-правната комисия изготвя становища  спрямо нормативната уредба, 

регулираща здравеопазването и мотивирани  предложения за промяна на нормативни актове в 

здравеопазването. 

Членовете на медико-правната комисия следва да бъдат предложени от членовете на ОС, а не 

от Председателя. 

Чл. 45. (1) Председателят на дружеството се избира от ОС с тайно гласуване с обикновено 

мнозинство за срок от 3 години. Броят на мандатите му  е не повече от два последователни.  

Чл. 46. (1) При провеждането на избор на председател от членовете на сдружението с 

право на глас се излъчват  избирателни комисии съобразно броя на урните за гласуване. 

Членовете на избирателните комисии следят за спазването правилата за гласуване предвидени 

в устава, установяват самоличността на гласуващите и водят списък на гласувалите в съответната 

урна.  

(2) УС предварително изготвя за заседанието на ОС  бюлетини за гласуване в които са 

посочени имената на кандидатите, както и непрозрачни урни за гласуване, които се запечатват 

на заседанието пред присъстващите членове на сдружението. Бюлетините се предоставят на 

членовете на сдружението с право на глас срещу подпис, което се отбелязва в нарочен списък.  

(3) Гласуването се извършва като членът на сдружението с право на глас отбелязва със 

знак Х своя избор, сгъва бюлетината, така че да бъде запазена тайната на избора му и я пуска в 

предвидената за това урна. Гласуващият се легитимира пред избирателната комисия отговорна 

за съответната урна и се подписва в списъка на гласувалите.  

(4) Броят на урните е поне 1 за всеки  50 присъстващи членове с право на глас.  Сгрешена 

бюлетина не може да бъде заменяна повече от веднъж, като сгрешената бюлетина се връща, 

като се поставя в отделна непрозрачна урна за недействителни бюлетини и това се отбелязва в 

списъка по предходното изречение. Предоставянето на втора бюлетина се отбелязва в списъка 

на гласувалите.  

(5) След приключването на гласуването се извършва преброяване на бюлетините от 

преброителните комисии в присъствието на присъстващите членове на сдружението. Съставят 



се протокол за действителните гласове и отделен протокол за броя на недействителните 

бюлетини. Всеки един от кандидатите за Председател има правото да участва в преброяването 

лично или да посочи едно лице (наблюдател) което да следи за правилното преброяване на 

бюлетините. 

(6) Резултатите от преброяването се отбелязват в протокола за ОС.  

Срока за който се избира председател следва да се коригира съобразно решение на ОС. 

Бюлетините трябва да се разпечатат на място. Нарушават се демократичните принципи ако се 

„подготвят“ бюлетини с имена. 

Чл. 47. Председателят 

1.  Представлява БДО; 

2.  Ръководи и координира работата на УС; 

3.  Свиква общото събрание; 

4.  Свиква и ръководи заседанията на УС; 

5.  Изготвя отчет за дейността на БДО; 

6.  След консултации с членовете на УС дава предложения да Националната 

Здравноосигурителна каса (НЗОК) за параметрите на дейността, заплащана от нея, в 

извънболничната и болничната помощ, извършване на медицински контрол, разработване на 

критерии и индикатори за качество и правила за добра медицинска практика, разработване на 

алгоритми за клинични пътеки, извършване експертиза на медицинските дейности, заплащани 

от НЗОК, подпомагане и оказване на методична помощ на комисиите за клинични експертизи 

при Районните Здравноосигурителни Каси и извършване на експертизи по чл.78 от Закон за 

Здравното Осигуряване. 

Правомощия по чл.47 т 6 не са предвидени в никоя регулация и закон. Това няма как да влезе в 

устава, а и председателя на Научното дружество не е със самостоятелни компетенции за всички 

посочени действия.  

 

 

Това са най-общо коментарите, без претенции да са обхванати всички неясноти. Имайки 

предвид важността на документа, той следва да е прецизно огледан и юридически и стилово 

издържан.  

В тази връзка е редно да бъде изтъкнато колко трудно е изготвянето на подобен 

документ и да се изкажат благодарности на всички които са работили и ще работят по неговото 

прецизиране. 

 

С приятелски поздрав и уважение, 

Хр Групчева 

(Р-л КОБЗН-МУ-Варна) 



 


