НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
NATIONAL YOUTH FORUM - BULGARIA
ПРОТОКОЛ № 8
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НМФ
Днес, 07.08.2017 г., понеделник, от 19:15 часа, в гр. София, в офиса на Национален
младежки форум (Къщата на гражданските организации) на адрес, гр. София, улица
Христо Белчев 3 се проведе извънредно заседание на Управителния съвет (УС) на
Национален младежки форум (НМФ).
Заседанието се откри от Председателя на НМФ – Илина Мутафчиева. На самото
заседание присъстваха от 13 (тринадесет) членове на УС на НМФ и други лица, както
следва:
Присъстващи членове на Управителния съвет (УС):
1.
Илина Мутафчиева (И.М.)
2.
Александра Мирчева (А.М.)
3.
Георги Мержданов ( Г.М.)
4.
Елина Райнова (Е.Р.)
5.
Райчо Райчев (Р.Р.)
6.
Десислава Янева (Д.Я.)
7.
Благовеста Андонова (Б.А.)
8.
Найден Рашков (Н.Р.)
9.
Рахим Юмерефенди (Р.Ю)
10.
Станислав Морфов (С.М.)
11.
Емил Стоименов (Е.С)
12.
Георги Гълъбов (Г.Г.)
13.
Мина Кутева (М.К.)
Главен секретар: Иван Солаков
Присъстващи членове на Контролната комисия (КК): няма
Гости: няма
Заседанието се ръководи от Председателя на УС Илина Мутафиева (Председател на
заседанието), който констатира, че на поканата за провеждане на редовно заседание на
Управителния орган се отзовават 13 /единадесет/ членове.
Заседанието на УС продължи с предложение за приемане на Дневен ред, както следва:
1.
Извънредно Общо събрание на Национален младежки форум
Г.М. Иска преформулиране на дневния ред както следва:
1. Свикване на Общо събрание на Национален младежки форум
Поради липса на отправени възражения и/или искания на присъстващите лица за
корекции на предложението от страна на Георги Мерджанов. Председателят на УС
предложи на членовете да гласуват дневния ред на заседанието както следва:
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1.Свикване на Общо събрание на Национален младежки форум
Членовете на УС пристъпиха към гласуване и в резултат на което Дневният ред бе
приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред
ИМ - Предложение за свикване на Общо събрание на основание чл. 23 от Устава на
Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ на 10 септември
(неделя) 2017 г. с начален час 10:00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка
на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, по
инициатива на Управителния съвет на Национален младежки форум при следния
дневен ред
1. Промяна на статут на организации-членове
2. Отмяна на решенията от Общо събрание от 11.06.2017 година
3. Отчет за дейността на УС в периода януари-август 2017 година
4. Промени в Устава
5. Прием на документи, становища и позиции
6. Освободжаване на членове на УС
7. Прием на нови членове
8. Други
Последва дискусия и въпроси както следват:
БА: Коментар – Запознах се с писмото със съдебната процедура, но не съм запозната
юридически. За мен не е адекватно свикване на ОС 2 месеца преди да ни свърши
мандата. За мен е нелогично. За мен е ясно, че НМФ е съставено от своите орг-членове,
а тяхното присъствие е малко. Самия факт на подадения съдебен иск, толкова
притеснително ли е за нас, че да правим ново ОС. Отправям въпрос дали случилото се
на 11.06 е законово и защо не предприемаме действия, единствено вече когато е
произнесено от съда.
ИМ – доклад: Сформираната и гласувана работна група относно исковата молба счита,
че свикването на Общо събрание на НМФ би помогнало на Национален младежки
форум, защото едно дело в Софийски градски съд може да се проточи и през 2018
година. В исковата молба е посочено искането да не се правят промени по партидата на
НМФ, което означава, че няма как да се проведат дори избори за нов УС през месец
декември. Решението е обоснована върху факта, че е необходимо НМФ да не спира
своята работа.
ГГ: Тези искания не са уважени от съда към момента, следователно не е проблем и не е
нужно да се свиква ново Общо Събрания. Съдията не е дал разпореждане и не ги е
уважил.
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ГМ: Какво означава, че съдията “не е уважил” в случая, както каза ГГ след като все
още тече едномесечения срок за отговор от страна на НМФ.
ГГ: Такова искане не може да направи всеки. Само когато съда го е уважил, тогава не
могат да се правят вписвания.
БА: Нуждата от свикване на ОС се обуславя от възможността съдът да разпореди
забрана за вписванията, така ли? Ако това не е така, то не е нужно да се прави ОС.
АМ: Не е нужно да се притесняваме от още едно свикване на Общо събрание, освен
финансово. Уставът посочва, че ОС е най-малко веднъж в годината. Диалогът с
организациите-членове е ползотвоен.
ИМ: До 26.08.2017 имаме срок за отговор на исковата молба, ако се случи
разпореждане през месец септември няма кога да направим ОС преди отчетноизборното заседание.
ГГ: В моята молба е посочен искането да не се правят вписвания
ИМ: Моля да се отрази в протокола, че ГГ посочва, че исковата молба е негова като
член на УС на НМФ
ГГ: Тя е на ННЕК - ЮНЕСКО, аз съм главен секретар в този смисъл е моя. . Щом не я
е уважил няма как да я уважи по-късно.
ЕС: Пита Деси да даде мнение дали ако съдията го е разпоредил сега, ще го разпрореди
ли в бъдеще.
МК: Ще успеем ли в рамките на 3 дни да организираме всичко покрай ОС, за да спим
спокойно, защото на никого не му се занимава да се разхождаме по съдилища.
ИМ: Поканата е готова. Документите са налични в офиса на НМФ.
ГМ:Тъй като не искам да говоря против колега от УС, все пак не мога да се дам
цялото доверие в изкзването на ГГ, макар да учи право . Няма нищо лошо да се свика
ново общо събрание, тъй като няма сигурност какво ще разпореди съда.
НР: Аз не се притеснявам и считам, че от организационна гледна точка е добре да се
преповторят решенията.
СМ: Моето мнение е, че е хубаво да има ОС, тъй като то е върховен орган и ще вземем
решенията отнов, вместо да си усложняваме работата със СГС. Седяйки заедно на една
платформа ние си казваме нещата.
РЮ: Категоричност изразявам, че трябва да се проведе ОС. Колкото повече, толкова
по-добре за потребностите на нашите организации. Едно ме притеснява: Мина каза, че
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сме притиснати в рамките на 3 дни да го организираме. Според мен трябва здраво да се
постараем да не се повтори същия цирк.
ЕР: Също съм на мнение, че нищо не пречи. В крайна сметка нещата могат да се
повторят, но то е предвидено да се провежда във всеки един момент при нужда.
ЕС: Исках да попитам относно Дневния ред, който разбирам заради закъснението си,
че е по-различен. Видях точка освобождаване на членове. В каква връзка е подадено?
РЮ: Във връзка с молба за освобождаване на ДЯ от УС.
ДЯ: Точката касае и двама ни с Емил, тъй като той е подал оставка, а аз отвод. Мовити
може да намерите в имеила изпратен до всички членове на УС.
НР: Молба пак да изчетем Дневния ред.
ИМ: Изчита предложения дневен ред
ЕС: Въпрос дали ако се проведе като легитимно ОС-то на 10.септември, какво би се
случило със седебния иск. Дали са водени преговори с ННЕК Юнеско за това да си
оттеглят иска, ако се проведе ново ОС.
ИМ: Решението за подаване или оттегляне на иск е автономно на всяка организацията
член.
БА: Аз не мога да приема, че провелото се ОС през юни е нелегитимно. Аз съм за ново
събрания през септември, тъй като не смятам, че сме извършили някакво
престъпление.
АМ: Нека да не възприемаме това ОС като нещо извънредно или целенасочено.
Положителната е тенденцията за включване на организации-членове активно в
дискусиите. Организациите-членове започнаха във връзка със случващото се един
активен диалог за какви са ценностите на НМФ. Едно живо виждане, а не имейл е
много добра възможност. Имаме документи, които е необходимо да се гласуват, за да
продължим работата ни, промените в Устава са на база решенията на заседанието ни
през месец юни има и организации, които искат да бъдат членове на НМФ

Процедура за гласуване:
Предложение за свикване на Общо събрание на основание чл. 23 от Устава на
Сдружение „Национален младежки форум“ (НМФ), чл. 27 от ЗЮЛНЦ на 10 септември
(неделя) 2017 г. с начален час 10:00 часа, в Конферентна зала на Център за подготовка
на ученици за олимпиади - София, с адрес: гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А, по
инициатива на Управителния съвет на Национален младежки форум при следния
дневен ред
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1. Промяна на статута на организации-членове
2. Отмяна на решенията от Общо събрание от 11.06.2017 година
3. Отчет за дейността на УС в периода януари-август 2017 година
4. Промени в Устава
5. Прием на документи, становища и позиции
6. Освободжаване на членове на УС
7. Прием на нови членове
8. Други
ЗА 11
Против 0
Въздържал се 2
Решението бе прието с мнозинство.
ИМ - Нека всеки допълни дейността си през месец юли и август в отчета да го направи
до края на 08.08.2017

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!

София, бул. “Васил Левски” 35 партер
Web: www.nmf.bg, Email: secretariat@nmf.bg

