
 
 

 
 

Предложения за промени в Устава на БМА за ОС на 13.09.2018  

 

1. Предмет на дейност  
В чл. 9 да отпадне алинея 2, т. 1, 2 и 3  

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Допълнителна стопанска дейност ще се 

извършва съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет на дейност: 

1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предоставяне на консултации,           

извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Сдружението,          

срещу определено заплащане;  

2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) изработване, публикуване и           

разпространение на материали, спомагащи постигането целите на       

Сдружението; 

3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организиране на платени обучения,            

семинари, курсове, конференции и други събития, подпомагащи дейността и         

свързани с целите на Сдружението; 

В чл. 13 да отпадне алинея 1  

Чл.13. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се финансира и от 

приходите от допълнителната стопанска дейност, определена в чл. 9. 

 

2. Предложение за плащане на членския внос  
Предложение за изменение на чл. 23, ал. 1 „Всеки редовен член на ОС има              

право на един глас. Редовен член е този, който е заплатил предварително или             

на място, преди съответното ОС, членския си внос към БМА за настоящата            

година.“ 
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3. Конфликт на интереси 

Чл. 25, ал. 3 (нова): „В Управителния съвет на БМА не могат да бъдат              

избирани лица, които са членове на УС или КС на други организации, имащи             

сродни цели и предмет на дейност или са били такива в период по-малък от              

една година, преди момента на избирането им за членове на УС или КС на              

БМА.“ 

Чл. 29, ал. 7 (нова): „В Контролния съвет на БМА не могат да бъдат избирани               

лица, които са членове на УС или КС на други организации, имащи сродни             

цели и предмет на дейност или са били такива в период по-малък от една              

година, преди момента на избирането им за членове на УС или КС на БМА.“ 

4. Изпълнителен директор 
Чл. 30а, т. 3, буква „а“ (нова): „Председателят на Сдружението, който е и             

Председател на Управителния съвет или най-малко трима от членовете на          

Управителния съвет, могат да направят предложение за избор на         

Изпълнителен директор на Сдружението.“ 

Чл. 30а, т. 3, буква „б“ (нова): „Решението за избор на Изпълнителен            

директор на Сдружението се взема с квалифицирано мнозинство от гласовете          

на всички членове на Управителния съвет. Присъстващо 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 с отбелязване в          

протокола от заседанието.“ 

 

Чл. 30а, т. 3, буква „в“ (нова): „Изпълнителният директор на Сдружението           

няма право да участва в управителни органи и/или контролни органи на други            
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юридически лица с нестопанска цел със сходни цели и предмет на дейност,            

освен ако това е в интерес на Сдружението и бъде взето решение от             

Управителния съвет в този смисъл.“ 

5. Изключване от организацията с решение на УС 
Предложение за редакция на чл. 18, ал. 1, т. 4 (нова буква „г“) –              

допълнително основание за изключване на член: „устно и/или писмено         

клеветене и/или обиждане, под каквато и да било форма, в публичното           

пространство, в присъствието на лица, които не са членове на БМА, пред            

органите на държавно и/или местно управление, пред членове на други          

професионални организации или по какъвто и да било начин, извън БМА,           

насочено срещу  друг член на Сдружението.“  

Предложение за редакция на чл. 18, ал. 2 (нова): „Процедура по изключване            

на член може да бъде инициирана по писмено предложение, от всеки редовен,            

редови член на Сдружението, подписано и изправено до член на Управителния           

съвет. Предложението се разглежда на първата свикана работна среща или          

редовно заседание на Управителния съвет. На това заседание се кани и           

провинилият се член. Отсъствието на последния не е пречка за разглеждане на            

предложението и вземане на решение. Решението по така отправеното         

писмено предложение за изключване, като крайна мярка и най-тежко         

наказание, се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет,           

обявява се на сайта на Сдружението и се изпраща до изключеното лице.“ 

Предложение за редакция на чл. 18, ал. 3 (нова): „Управителният съвет, при            

наличие на основание за прекратяване на членство чрез изключване, може с           

обикновено мнозинство от присъстващите да приеме решение, съответният        

член на Сдружението да бъде временно лишен от активно и/или пасивно           

избирателно право. В решението на Управителния съвет се посочват         
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основанието за и срокът на лишаване, както и условията, при които правото            

може бъде предсрочно възстановено. Решението се обявява на сайта на          

Сдружението и се изпраща на провинилия се член.” 

6. Предложение за директно изключване от УС  
Чл. 25, ал. 3 (нова): „Всеки член на УС, който установи наличие на             

предвидените в чл. 18 от Устава предпоставки за прекратяване на членство,           

може да отправи до Председателя на УС писмено предложение за изключване           

на член. УС може да разгледа предложението и да вземе решение още на             

същото си заседание. В такъв случай, Председателят е длъжен да свика           

извънредно събрание или работна среща на УС в едноседмичен срок от           

постъпване на предложението. Тук се прилагат правилата на чл. 26, ал. 2, 3, 4,              

5 от Устава. Тази процедура е специална по отношение на процедурата по чл.             

18, ал. 2 – изключване по инициатива на редови член.“  

 

7. Предложения от Калин Вельов 
Предложение за редакция на чл. 21, ал. 1, изр. 1: „Общо събрание се свиква              

от Управителния съвет най-малко веднъж на шест месеца по инициатива на           

Управителния съвет, на Контролния съвет или по искане на 1/3 от редовните            

(заплатили членски внос за съответната година) членове на Сдружението.“  

 

Предложение за редакция на чл. 21, ал. 3: „Поканата се публикува на            

интернет страницата на Сдружението и се изпраща на членовете по          

електронна поща, най-малко 14 дни преди деня на събранието. При          

изчисляване на срока, денят на провеждане на събранието не се брои.“ 
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Предложение за редакция на чл. 26, ал. 1: „Заседанията на УС могат да се              

свикват веднъж в месеца от Председателя на Сдружението или от 1/3 от            

неговите редовни членове.“  

 

Предложение за редакция на чл. 26, ал. 6 (нова): „Приемните часове на            

офиса на БМА са оповестени на сайта на Сдружението. При желание на            

петима редовни членове, изпратено по мейл до Председателя на УС с копие            

до Председателя на КС и Изпълнителния директор, най-малко 7 дни          

предварително, като денят на провеждане на събранието не се брои, всеки           

месец може да се провежда работна среща между УС, КС и членове.“  

 

Предложение за редакция на чл. 32, ал. 3: „По решение на Управителния            

съвет годишните финансови отчети и докладите за дейността се публикуват на           

интернет страницата на Сдружението и се изпращат по мейл на членовете.“ 

 

Предложение за редакция на нова точка към чл. 30а - Изпълнителен           

директор: 

Чл. 30а, т. 3: (нова): „До средата на месец юни Изпълнителният директор            

подготвя вътрешен междинен отчет за дейността на Сдружението и постигане          

на целите. Отчетът е с чисто информативен характер и се представя на УС и              

КС на работна среща, инициирана при готовност от Изпълнителния директор,          

преди началото на летния период.“  

 

Предложение за допълнение на чл. 25, ал. 1: „Членове на УС могат да бъдат              

редови членове в други юридически лица с нестопанска цел, но не могат да             

участват в управителни, нито в контролни органи на юридически лица с           

нестопанска цел, които имат сродни цели и предмет на дейност. В случай, че             
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се констатира или декларира несъвместимост по предходното изречение, на         

вече избран член на УС на БМА – последният, в 7 - дневен срок от               

установяването, заявява писмено пред Председателя на УС на БМА, своето          

решение от членството в кой управителен или контролен съвет се отказва,           

поради несъвместимост. При отказ от членството в УС на БМА е нужно и             

изрично решение на УС за прекратяването му. “ 

 

8. Предложение от Васил Стоев 

Промяна в условията за избор на член на УС и КС 

Предложение за редакция на чл. 25, ал. 1а: „За член на УС може да бъде               

избрано само лице, което към датата на избора е членувало минимум две            

години в ПРОФОН.“ 

 

Предложение за редакция на чл. 29, ал. 1а: „За член на КС може да бъде               

избрано само лице, което към датата на избора е членувало минимум две            

години в ПРОФОН.“ 
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