
 
 

   

Кратки разяснения във връзка с предложението на Контролно-финансовата 

комисия 

 

• Правилникът за дейността на КФК ще бъде приет от новоизбраното КФК след като 

разгледа подробно проекта, изготвен от предходното КФК. Текстовете, на бъдещия 

правилник, които КФК ще приеме ще имат единствено вътрешно процедурен характер, 

поради което е по-оперативно да бъдат приети от самата КФК. Всички останали 

текстове, включени в правилника за дейността на КФК, засягащи други органи на 

МУЗИКАУТОР ще бъдат цитати от устава или текстът, който КФК предлага да се 

гласува на предстоящото общо събрание на 18.06.2017 г. 

 

• На Общото събрание, проведено на 20.03.2016 г.  устава на МУЗИКАУТОР беше 

допълнен по отношение на КФК. Бяха посочени случаите на предсрочно прекратяване 

мандатът на член на КФК.  

 

• Във връзка с горното КФК, предлага Общото събрание за гласува текст, какъвто има по 

отношение на УС, който да опише процедурата за предсрочно освобождаване член на 

КФК. 

 

• Приемането на такъв текст е от компетенциите единствено на ОС, защото текстът 

засяга взаимодействието на КФК с други органи на МУЗИКАУТОР – в случая УС, на 

който КФК не може да вменява задължения. 

 

• Аналогичният текст за УС също не е в устава, а в правилника за дейността на 

МУЗИКАУТОР, който се приема от ОС. 

 

• Дори в последствие КФК да не приеме Правилник за дейността си, процедурата, 

съдържаща се решението на ОС може да бъде прилагана. 

 

Предложението на КФК за гласуване на решение от Общото събрание – стр. 2  

 

 

 

 

  



Извлечение от действащия устав на МУЗИКАУТОР 

 

МАНДАТ 

Чл.27. /1/ Контролно-финансовата комисия се избира за срок от три години. До 

избирането на нова, старата комисия продължава да изпълнява функциите си. 

/2/ (нов – 20.03.2016 г.) Мандатът на член на Контролно-финансовата комисия се 

прекратява предсрочно и същият се заменя с избран от Общото събрание член на 

Контролно-финансовата комисия при следните случаи: 

а/ при подаване на оставка до председателя на Контролно-финансовата комисия. В 

случаите когато председателят подава оставка, той следва да уведоми за това останалите 

членове на Контролно-финансовата комисия; 

б/ поради обективна невъзможност на лицето да изпълнява своите задължения; 

в/ когато действа в разрез със задълженията си по настоящия Устав; 

г/ поради системно неучастие в заседанията на Контролно-финансовата комисия; 

д/ когато престане да отговаря на условията по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Устава. 

/3/ (нов – 20.03.2016 г.) Системно неучастие по смисъла на ал. 2 е неучастието в повече 

от три последователни заседания на комисията, проведени в рамките на шест месеца. 

 

 

 

 

Предложение на КФК за гласуване на решение от Общото събрание  

 

Обстоятелствата по букви „б“-„д“ на чл. 27, ал. 2 от Устава могат да бъдат констатирани 

от всеки един член на Контролно-финансовата комисия, както и от всеки един член на 

сдружението, който следва да уведоми за това Председателя на Управителния съвет. 

Въпросът се поставя за разглеждане на следващото заседание на Управителния съвет. 

Управителният съвет вземе решение за създаване на Временна комисия, която да 

установи наличието на някое от обстоятелствата по-горе. Временната комисия проучва 

въпроса, изслушва засегнатото лице и в едномесечен срок, считано от дата на първото 

изслушване или заседание, изготвя доклад, в който констатира наличието или липсата на 

някое от обстоятелствата. 

 

Докладът на Временната комисия се представя на Контролно-финансовата комисия и 

Председателя на Управителния съвет, който го включва за разглеждане в дневния ред на 

следващото заседание на Управителния съвет. 

 

До провеждането на Общото събрание и нов избор на член на Контролно-финансовата 

комисия, всички решения на Контролно-финансовата комисия са валидни, ако са взети в 

пълен състав. 

 

В случай че председателят подаде оставка от заеманата длъжност, но не и като член на 

Контролно-финансовата комисия, той се освобождава от заеманата длъжност, но остава 

член на комисията. До избирането на нов председател, председателят на Контролно-

финансовата комисия продължава да изпълнява функциите си, включително насрочва и 

ръководи заседанието на комисията за избор на нов председател. 


