
Предложения за промени в Устава на БМА към 31.01.2019 
 

Предложения от Борис Бончев 
1. Промяна в чл. 1 (1)  
Чл.1. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)                

Сдружение “Българска музикална асоциация” е сдружение на музикантите в България          

от всички музикални жанрове.  

В действащия Устав  
Чл.1. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)                

Сдружение “Българска музикална асоциация” е сдружение на музикалните        

артист-изпълнители в България от всички музикални жанрове. 

 

2. Промяна в чл. 1 (3)  
(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се регистрира за осъществяване             

на дейност в обществена полза. 
В действащия Устав 

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се регистрира за осъществяване             

на дейност в частна полза. 

3. Нова точка в чл. 25 (2) 23  
Чл. 25 (2) 23. Всеки от членовете на действащия Управителния съвет носи публична             

персонална отговорност за извършени действия в рамките на работата на          

организацията.  

 

Предложения от Васил Стоев 
Промяна в чл. 23  
23.(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.; изменен с                 

Решение на ОС от 13.09.2018 г.) Член на сдружението може да представлява не             

повече от двама членове – физически лица на общо събрание въз основа на писмено              

пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Предложение от Калин Вельов 
Промяна в чл. 23  
23.(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.; изменен с                 

Решение на ОС от 13.09.2018 г.) Член на сдружението може да представлява не             

повече от два членове – физически лица за района на град София и не повече от                
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трима членове от други части на страната на Общо събрание въз основа на             

писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

В действащия Устав:  
(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.; изменен с                 

Решение на ОС от 13.09.2018 г.) Член на сдружението може да представлява не             

повече от трима членове – физически лица на общо събрание въз основа на писмено              

пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

 

Предложение от Васил Стоев 

Нова алинея в чл. 25, (1а):  

4 души в състава на УС да бъдат лица, които към датата на избора са членували                

минимум две години в ПРОФОН.  

 

Предложение от Контролния съвет на БМА 

Нова алинея в чл. 25 (3)  
Член на Управителния съвет не може да изпълнява платена дейност към Асоциацията            

нито като юридическо, нито като физическо лице.  
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