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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ  ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Правна рамка 
 
Сдружение „Национална пациентска организация“ (НПО) е юридическо лице с нестопанска 
цел, учредено в обществена полза, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). От 2018 г. НПО е пререгистрирано в Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ в обществена полза. 
Членовете на НПО, имащи право на глас в Общото събрание (ОС), което е върховен 
управителен орган на сдружението, са само юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ. 

Представителство на членовете в Общото събрание 

Представителство 
ОС се състои от всички членове на НПО, които са юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ. 
Членовете на НПО участват в ОС чрез физическите лица, които ги представляват или чрез 
други лица, упълномощени със специално пълномощно (вж. Приложение № 1). Когато 
упълномощеният представител е член на юридическото лице член на НПО, нотариална 
заверка на пълномощното не се изисква, а когото не е член нотариалната заверка е 
задължителна.  

НПО няма членове, които не са юридическите лица регистрирани по ЗЮЛНЦ. 
Съгласно устава НПО може да има асоциирани членове, които може да бъдат както 
физически така и юридически лица. Асоциираните членове, съгласно устава нямат право на 
глас в ОС, но могат да участват в него ако са поканени. 
Право на глас 
Всеки член на НПО има право на 1 (един) глас. Всеки член на НПО може да представлява в 
ОС до трима други члена въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се 
допуска. Всеки член на НПО, юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, има задължението 
да прегледа пълномощията на представителят им в ОС и ако е необходимо да ги промени. 
Информация за представителя може да получи по електронна поща след поискване на 
такава с имейл до office@npo.bg. 
 

Управителен съвет, Пресдедател на УС, Контролен съвет 

• Управителния съвет (УС)на НПО се състои от физически лица избрани от ОС. 
Мандатът им е до 5 години. Членовете на УС имат еднакви права и задължения, 
независимо, независимо от определената им с решение на УС представителна 
власт. 

• Председателят на НПО е физическо лице избрано от ОС. Мандатът му е до 5 години. 
• Контролният съвет се състои от физически лица избрани от ОС, мандата им се 

определя от ОС. 

Предложение за промяна, свързана с въвеждането на статута на заместник-
председателя на УС 

В действащия устав не е определен статута на заместник-председателят на НПО. Десет 
годишната практика на НПО доказа, че в цялостната дейност за оперативност и по-добро 
управление на НПО, в условията, че членовете на УС и Председателя на НПО не 
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получават заплащане и са ангажирани само с гражданската организация, тази позиция се 
доказа като необходима, като равна на Председателя в управлението и 
представителството на НПО. Безспорно, разбира се, Председателят на УС трябва да си 
остане лицето на НПО. 

Изхождайки от това виждане предлагаме промени в устава. 
 
Управителният съвет, Председателят на УС и заместник-председателите отговарят за 
осигуряването постигането на мисията, стратегическия план и ключовите политики на 
НПО, прилагането на решенията на Общото събрание, наблюдават изпълнението и при 
необходимост осигуряват навременни подкрепящи и коригиращи действия, вземат 
решения относно конкретни казуси в сдружението, предлагат на Общото събрание 
ключови теми за развитието на Сдружението за обсъждане и гласуване, приема нови 
членове и др. Заместник-председателите могат да имат ресори, които са свързани с 
оперативното функциониране и управление на организацията. 

 
Избор на членове на Управителния съвет, Председател и Заместник-председател (и) 
на НПО  
 

1. Юридическото лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, член на НПО, се представлява в ОС 
от представляващото го физическо лице, посочено в Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ, ако все още то не се пререгистрирало с актуално състояние. 
Ако представляващите лица са повече от едно, тогава юридическото лице 
регистрирано по ЗЮЛНЦ, член на НПО, с писмо уведомява секретариата на НПО, 
кое от представляващите го физически лица ще участва и взима решение от негово 
име в ОС. Когато юридическото лице регистрирано по ЗЮЛНЦ, член на НПО е взело 
решение физическо лице да е различно от представляващото го да участва и взема 
решение от негово име в ОС, е необходимо то да изпрати за него в секретариата на 
НПО специално пълномощно. 
 

2. Кандидатите за членове на УС, Председател и Заместник-председател/и се 
номинират от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, член на НПО, с подаване 
на формуляр (Приложение № 2), в номинационния период или чрез 
представляващото физическо лице по време на заседанието на ОС. 
 

3. По време на Общото събрание всяко физическо лице-представител на юридическото 
лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, член на НПО, има право на 1 (един) глас. Всеки 
участник в Общото събрание, имащ право на глас, има право да представлява до 
трима члена на НПО. 
 

4. В общия брой на членовете на УС се включва Председателят, Заместник-
председателя/ите и членове. 
 

5. Номинацията се осъществява чрез изпращането на попълнен унифициран формуляр 
в определен срок преди ОС. 
 

6. След направена оценка на допустимостта на кандидатите се обявяват кандидатурите 
за  членове на УС, председател и заместник председател/и на УС. 

 
Принципи на избор  
 
1. Равнопоставеност – всички юридически лица регистрирано по ЗЮЛНЦ, членове на НПО, 
имат право да предложат кандидати за УС, председател и заместник-председател/и. 
 
2. Доброволен принцип на участие – кандидатирането и участието в УС, включително на 
Председател и Заместник-председател/и, е доброволно и не е обвързано с финансово 
възнаграждение. 
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Критерии за избор: 
1. Кандидатът за член на УС, председател или заместник-председател, трябва да е 

номиниран от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, член на НПО, по време на 
номинационния период или от представител на член на НПО по време на ОС. 
 

2. Кандидатите за членове на УС, Председател и Заместник-председател/и не могат да 
са държавни служители, членове на ръководни и контролни органи на политически 
партии, организации на религиозна и верска основа, както и организации попаднали 
в списъците на ООН и Европейския съюз на организации свързани с изпиране на 
пари и финансиране на тероризма или разследвани за такава дейност. 

 
Критерии за оценка при гласуване:  

• Активно участие в дейностите на НПО или в организации за защита правата и 
подобряване лечението на пациентите. 

• Готовност за безвъзмездно ангажиране със задачите на член на УС, Председател и 
Заместник-председател на УС. 

• Ясна визия за собствения принос към развитието на НПО и работата за 
изпълнението на нейната мисия и постигането на  нейната визия и стратегически 
цели. 

• Ясна визия за развитието на НПО 
 
 
 
Процедура за избор на членове на УС/Председател и Заместник-председател/и на 
НПО:  
 

1. Преди провеждането на ОС, секретариатът на НПО изпраща по електронна поща до 
всички членове на сдружението постъпилите формуляри на кандидатите за членове 
на УС, председател и заместник-председател/и.  

2. По време на Общото събрание, от състава на ОС се избира Комисия по избора, в 
която задължително влизат двама представители в ОС на членове на НПО. Ако по 
време на процедурата, някой от членовете на Комисията за избора бъде номиниран 
в избор, то той бива заменен от друг представител на член, който не участва в 
изборната процедура.  

3. Член на Комисията за избора обявява процедурата за открита. 
4. Пристъпва се към представяне на кандидатурите за членове на УС, Председател и 

Заместник-председатели. Член на Комисията за избора дава възможност на 3 минути 
всеки кандидат да представи себе си и своето виждане за развитието и приоритетите 
на НПО, основните задачи и предизвикателства пред организацията, както и 
собственото си разбиране за своя принос. 

5. След всяко представяне се дава възможност за задаване до 3 въпроса към 
кандидата. Отговорите следва да са в рамките до 3 минути. 

6. Пристъпва се към определяне на броя на заместник-председателите. 
7. Пристъпва се към определяне броя на членовете на УС. 
8. Пристъпва се към гласуване на вида на вота за всеки вид избор – явен или таен. 
9. Пристъпва се определяне на размера на мандата в години, но не повече от 5 (пет). 
10. Пристъпва се към избор на председател. 
11. Пристъпва се към избор на заместник-председател/и. 
12. Пристъпва се към избор на членове на УС. 
13. Пристъпва се към определяне НПО ще има Контрольор или Контролен съвет. 
14. Пристъпва се към определяне броя на членовете на КС и на мандата на 

КС/контрольора. 
15. Пристъпва се към номинация за членове на КС или на контрольор. 
16. Пристъпва се към избор на Контролен съвет/Контрольор. 
17. Пристъпва се към определяне броя на членовете на Етичната комисия (ЕК) и на 

мандата на ЕК 
18. Пристъпва се към номинация за членове на ЕК. 
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19. Пристъпва се към избор на ЕК. 
20. Гласуването е “за”, “против” или “въздържал се”. За членове на всеки един орган се 

избират онези кандидати, които са получили най-много гласове на принципа 
низходящо от най-много към най-малко. Гласуването се осъществява по 
процедурата в рамките на Устава. Гласуването за Председател, заместник 
председател/и и членове на УС са отделни. 

 


