
 

Предложения за промени в Устава на БМА 

Общо събрание на 03.12.2019 
 

 

Предложения за промени в чл. 11 от Устава на БМА в частта Източници на              

финансови средства. 

 

1. Да се добави нова т. 3.  

Сумата на годишния членски внос в организацията е 10 (десет) лева.  

2. Да се добави нова т. 3  

Сумата на годишния членски внос в организацията е 20 (двадесет) лева.  

 

Предложения за промени в чл. 19 в частта Органи на управление  

Да се добави нова т. 6  

Изпълнителният директор има право да внася за обсъждане и гласуване от           

Общото събрание предложения за промени в Устава на организацията.  

 

Да се добави нова т. 7  

Изпълнителният директор има право да внася за обсъждане и гласуване от           

Общото събрание предложения за промени в дейността на организацията.  

 

Предложение за промяна в чл. 21 (1) от настоящия Устав в частта            

Свикване на ОС  

Чл.21.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.; изменен с Решение на ОС от              

13.09.2018г.) Общо събрание се свиква от Управителния съвет не по-малко от           

един път годишно 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. Ако в последните два случая УС           

не отправи покана за свикване на ОС в 14-дневен срок, то се свиква от              

Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или          

натоварено от тях лице.  

В действащия понастоящем Устав на организацията:  

Чл.21.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.; изменен с Решение на ОС от              

13.09.2018г.) Общо събрание се свиква от Управителния съвет два пъти          

годишно 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. Ако в последните два случая УС не отправи покана за             

свикване на ОС в 14-дневен срок, то се свиква от Софийски градски съд по              

писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

 

Предложение за промяна в чл. 23 в частта Гласуване и конфликт на            

интереси  

Да се добави нова т. 5  

Изпълнителният директор има право да представлява с пълномощно един         

редовен член на организацията - физическо лице на Общото събрание.  

 

 

 


