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РЕД
Чл. 28

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1:

Нова ал.2 в чл.28
ГЛАВА: Х. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.28. Избори за органи на НМФ
(1) Кандидати за членове на Управителния съвет могат да бъдат представители на
младежки организации или младежки представители – пълноправни членове. Кандидати за
членове на Контролната комисия могат да бъдат представители на младежки организации
или младежки представители – пълноправни и асоциирани членове.
(2) Всяка организация-член, може да има избран представител, съответно всеки младежки
представител може да бъде избран, само за една от следните позиции:
•
Председател на Управителния съвет или
•
Заместник председател на Управителния съвет или
•
Член на Управителния съвет или
•
Член на Контролната комисия
(3) В случай, че представител на организация-член или младежки представител бъде
номиран за повече от една позиция в органите на НМФ, той има право да избере за коя
позиция да се кандидатира.
(4) Процедура по гласуването:
1. Първо се обявяват кандидатурите и се гласува за Председател на Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет се избира с тайно гласуване с мнозинство от 2/3
от присъстващите. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимия брой
гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове от първото гласуване. За избран се счита кандидатът, получил наймного гласове.
2. След избора за председател на Управителния съвет се обявяват кандитатурите за
заместник председатели на Управителния съвет. Заместник-председателите се избират с
тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. В случай, че никой от
кандидатите не получи необходимия брой гласове, се провежда второ гласуване, в
което участват тримата кандидати, получили най-много гласове от първото гласуване. За
избрани се считат двамата кандидата, получили най-много гласове. Ако при първото
гласуване само един кандидат събере нужния брой гласове, той се счита за избран, а за
второто място се провежда втори избор между двамата кандидати, които не са избрани,
но са получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил най-много
гласове при втория избор.
3. Следва обявяване на кандидатурите за членове на Управителния съвет по квоти,
съгласно чл.32 ал.2. Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване с
обновено мнозинство от присъстващите за всяка квота поотделно. За избрани се считат
кандидатите получили необходимия брой гласове за всяка квота, подредени по
низходяш ред на гласовете. Когато останат непопълнени квоти за членове на УС, се
провежда ново тайно гласуване сред останалите кандидати. За избрани членове на
Управителния съвет, в случаите по предходното изречение - се считат съответния брой
кандидати, получили най-много гласове, които се класират по низходящ ред.
4. Следва обявяването на кандидатурите за членове на Контролната комисия. Членовете
на Контролната комисия се избират с тайно гласуване. За избрани се считат петимата
кандидата, получили най-много гласове.
ДА СЕ ЗАМЕНИ С:

Време е младите хора да вземат думата!
It’s time for young people to take the floor!

ОСНОВАНИЕ
ПРОМЯНА – да не гласуват
кандидати за УС
За да бъдат по-морални и
етични изборите на УС и да
се избегне конфликт на
интереси при кандидати и
гласуващи, вземайки под
внимание, че вота е таен.

Чл.28. Избори за органи на НМФ
(1) Кандидати за членове на Управителния съвет могат да бъдат представители на
младежки организации или младежки представители – пълноправни членове. Кандидати за
членове на Контролната комисия могат да бъдат представители на младежки организации
или младежки представители – пълноправни и асоциирани членове.
(2) Кандидати за членове на Управителен съвет не могат да бъдат упълномощени
представители на организация-член по време на общото събрание, на което
кандидатурите им ще бъдат подложени на гласуване.
(3) Всяка организация-член, може да има избран представител, съответно всеки младежки
представител може да бъде избран, само за една от следните позиции:
•
Председател на Управителния съвет или
•
Заместник председател на Управителния съвет или
•
Член на Управителния съвет или
•
Член на Контролната комисия
(4) В случай, че представител на организация-член или младежки представител бъде
номиниран за повече от една позиция в органите на НМФ, той има право да избере за коя
позиция да се кандидатира.
(5) Процедура по гласуването:
1. Първо се обявяват кандидатурите и се гласува за Председател на Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет се избира с тайно гласуване с мнозинство от 2/3
от присъстващите. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимия брой
гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове от първото гласуване. За избран се счита кандидатът, получил наймного гласове.
2. След избора за председател на Управителния съвет се обявяват кандидатурите за
заместник председатели на Управителния съвет. Заместник-председателите се избират с
тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. В случай, че никой от
кандидатите не получи необходимия брой гласове, се провежда второ гласуване, в
което участват тримата кандидати, получили най-много гласове от първото гласуване. За
избрани се считат двамата кандидата, получили най-много гласове. Ако при първото
гласуване само един кандидат събере нужния брой гласове, той се счита за избран, а за
второто място се провежда втори избор между двамата кандидати, които не са избрани,
но са получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил най-много
гласове при втория избор.
3. Следва обявяване на кандидатурите за членове на Управителния съвет по квоти,
съгласно чл.32 ал.2. Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване с
обновено мнозинство от присъстващите за всяка квота поотделно. За избрани се считат
кандидатите получили необходимия брой гласове за всяка квота, подредени по
низходящ ред на гласовете. Когато останат непопълнени квоти за членове на УС, се
провежда ново тайно гласуване сред останалите кандидати. За избрани членове на
Управителния съвет, в случаите по предходното изречение - се считат съответния брой
кандидати, получили най-много гласове, които се класират по низходящ ред.
4. Следва обявяването на кандидатурите за членове на Контролната комисия. Членовете
на Контролната комисия се избират с тайно гласуване. За избрани се считат петимата
кандидата, получили най-много гласове.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2:
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Чл. 32

Нова ал.4 в чл.32.
ГЛАВА: ХІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.32. Състав на Управителния съвет
ДА СЕ ДОБАВИ:
(4) По време на мандата си, членовете на Управителен съвет не могат да бъдат
упълномощени представители на организация-член или младежки представители.

Време е младите хора да вземат думата!
It’s time for young people to take the floor!

ПРОМЯНА – да не гласуват
членове на УС за
организации членове
За един по-обективен УС,
който служи на всички
организации в НМФ в
рамките на мандата си,
следва той да не заема и
защитава позицията само на
една организация член.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3:
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Чл. 21

Промяна на текста на ал.2 в чл.21
ГЛАВА: Х. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.21.
(2) Членовете на Управителния съвет и Контролната комисия вземат участие в работата на
Общото събрание без право на глас, освен в случаите, в които са упълномощени
представители на организация-член или са младежки представители.

ПОМЯНА - следва
промените от предходното
предложение

ДА СЕ ЗАМЕНИ С:
(2) Членовете на Управителния съвет и Контролната комисия вземат участие в работата на
Общото събрание без право на глас.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4:
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Чл. 46

Нови точки 5, 6 и 7 в ал.5 на чл.46 и
добавяне на нова ал.6
ГЛАВА: ХVІ. МАНДАТ
Чл. 46.
(1) Управителният съвет и Контролната комисия се избират за срок от една години (2) В
случаите, когато в течение на мандата се проведат избори за национален парламент, вече
избраните членове на Управителния съвет от квотата на младежките организации на
парламентарно представените политически партии довършват своя мандат.
(3) При избор на нов председател и членове на Управителния съвет старото ръководство
подпомага работата на новото до изтичане на първите три месеца;
(4) Когато едно физическо лице е избрано в орган на НМФ и по време на мандата навърши
35 годишна възраст, мандатът му не се прекратява, а лицето остава на позицията си до
приключване на мандата на органа.
(5) Мандатът на член на Управителният съвет и Контролната комисия се прекратява
предсрочно, когато:
1. бъде прекратено членството му в организацията, която го е упълномощила да я
представлява в сдружението;
2. бъде прекратено членството в НМФ на организацията, която го е
упълномощила;
3. не може да изпълнява повече задълженията си поради обективна
невъзможност или наличието на законова пречка за продължаване членството му
в Управителния съвет или Контролната комисия;
4. отправи писмено заявление за напускане до Управителния съвет или
Контролната комисия;
ДА СЕ ДОБАВИ:
5. при системно неспазване на Правилника за организацията на дейността на УС
на НМФ;
6. при оронване на имиджа или неспазване на Етичния кодекс на Национален
младежки форум;
7. при системно неизпълнение на работния план.
(6) Предложения за предсрочно прекратяване на мандата на член на УС или КК се внасят
за разглеждане и гласуване към Общото Събрание след предварително изготвено
становище от КК по инициатива на:
1. 2/3 от членовете на УС;
2. 2/3 от членовете КК;
3. минимум 5 организации членове на НМФ.

Време е младите хора да вземат думата!
It’s time for young people to take the floor!

ПРОМЯНА – възможност за
предсрочно прекратяване на
мандата на членове на УС и
КК и процедура как настъпва
действието
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Чл.16

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5:
ГЛАВА: VІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.16. Изключване.
(2) Изключен член на НМФ може да бъде приет отново за член най-малко две години след
изключването му, по реда за приемане на нов член.
-

ДА СЕ ЗАМЕНИ С :

(2) Изключен член на НМФ може да бъде приет отново за член най-малко една година
след изключването му, по реда за приемане на нов член.

Време е младите хора да вземат думата!
It’s time for young people to take the floor!

ПРОМЯНА – намаляване на
възбраната за
присъединяване след
изключване от 2 на 1 година
В динамизма на младежкия
сектор, 2 години са твърде
много, а и също са фактор,
който плаши организациите
да изключват тези, които не
спазват правилата

