
Предложение за промяна 1
Чл. 12.
(3) Поканата се отправя до всеки член на посочен от него електронен адрес (или чрез куриер до 
адреса на управление, в случай, че членът няма електронна поща), като се изпраща до всеки от 
членовете и се обявява на интернет страницата на сдружението най-малко 14 дни преди датата 
на провеждане на събранието. В случай, че някой от членовете промени посочения преди това 
електронен адрес или адреса си на управление (случаите, в които няма електронна поща) и не 
уведоми Управителния съвет в срок до 3 дни от настъпването на новите обстоятелства, ще се 
счита, че той е редовно уведомен, ако поканата е била изпратена при условията на изр. 1 на 
стария електронен адрес (адрес на управление).

Д  а стане:  

(3) (Изм. ОС.......2020 г.) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението 
www.bfka.org най-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието.

Предложение за промяна 2

Чл. 24. 

(2) Член на БФКА може да бъде всеки клуб, който е регистриран по чл. 11 или чл. 12 от Закона 
за физическото възпитание и спорта. Приемането на нови членове става на основание писмена 
молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема 
разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове - юридически лица -
представят преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за 
членство в сдружението.

Да стане:

(2) (Изм. ОС ………….2020 г.) Член на БФКА може да бъде всеки клуб, който отговаря на 
изискванията на Чл. 14 и Чл. 15, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта. 
Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която 
кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с 
молбата кандидатите за членове - юридически лица представят решение на управителните си 
органи за членство в сдружението, както и документите по чл. 15, ал. 2 от ЗФВС. 

http://www.bfka.org/

