
 
Действащ: 

Чл. 9. Основните цели на Асоциацията са: 

1. да представлява и защитава културните и икономически интереси на 
членовете на асоциацията пред обществеността, държавните и общински органи 
и власти и пред други институции, организации, както и пред медиите; 

Предложение за нов: 

Чл. 9. Основните цели на Асоциацията са: 

1. да представлява и защитава интересите на членовете на асоциацията пред 
обществеността, държавните и общински органи и власти и пред други 
институции, организации, както и пред медиите; 

 

 

Действащ: 

Чл. 9, т. 7 да подпомага развитието на млади кадри в областта на българската музика. 

 

Предложение за нов: 

Чл. 9, т. 7 да подпомага развитието на своите членове в областта на българската 
музика. 

 

 

Действащ: 

Чл. 9, т. 9 постоянно да работи за създаването и развитието на бизнес модели за 
реализация на българските музикални продукти в страната и в чужбина. 

Предложение за нов: 

Чл. 9, т. 9 постоянно да работи за създаването и развитието на различни модели за 
реализация на българската музика в страната и в чужбина. 

 



 
 

Действащ: 

Чл. 10. Асоциацията постига своите цели чрез следните средства и дейности: 

3. участва в изграждането на органи за саморегулация на музикалния и медийния 
сектор и в други сродни организации. 

Предложение за нов:  

Чл. 10, т.3 участва в дейността на органи за саморегулация на музикалния и медийния 
сектор и в други сродни организации. 

 

 

Действащ: 

чл. 10, т. 5 организира концерти и други публични прояви с цел представяне на 
произведенията на своите члеНове и промоция на съвременното българско музикално 
творчество; 

Предложение за нов: 

Чл. 10, т. 5 организира концерти и други публични прояви с цел представяне на 
произведенията на своите членове и популяризиране на съвременното българско 
музикално творчество. 

 

 

Действащ: 

Чл. 10, т. 11 събира и обработва техническа, икономическа, правна и друга 
информация във връзка с дейността на членовете си. 

Предложение за нов: 

Чл. 10, т. 11 събира и обработва различна информация във връзка с дейността на 
членовете си. 

 

 



 
Действащ: 

Чл. 11 (2) т.1  предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, 
свързани с целите на Асоциацията, срещу определено заплащане. 

Предложение за нов: 

Чл. 11 (2) т.1  предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, 
свързани с целите на Асоциацията. 

 

 

Действащ: 

Чл. 11 (2) т.3  организация на платени обучения, семинари и др., подпомагащи 
дейността и свързани с целите на Асоциацията. 

Предложение за нов: 

Чл. 11 (2) т.3  организация на обучения, семинари и др., подпомагащи дейността и 
свързани с целите на Асоциацията. 

 

 

 

Премахваме т.5 

Чл. 11 (2) т.5  организиране и планиране на концертна дейност в страната и чужбина на 
български и чуждестранни музиканти. 

 

Точка 6 на чл. 11 (2) става точка 5. 

 

 

Премахваме т.3 на чл. 12 

т. 3 имат препоръка от поне двама членове на Асоциацията. 

 



 
Премахваме т.4 на чл. 17 

т.4 да не използуват по какъвто и да е начин членството си в АСОЦИАЦИЯТА за 
постигане на лични цели и/или на цели, противоречащи на неговия устав. 

Точка 5 на чл. 17 става точка 4. 

 

 

Действащ: 

Чл. 19 (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА се изключва с решение на Управителния съвет 
на АСОЦИАЦИЯТА, прието с мнозинство 2/3 от члеНовете му, при системно 
нарушаване на устава на АСОЦИАЦИЯТА и на решенията на ръководните 
органи, при нарушение на авторски и сродни права, както и при поведение, което 
прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

Предложение за нов: 

Чл. 19 (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА се изключва с решение на Общото събрание на 
АСОЦИАЦИЯТА. 

 

 

Действащ: 

Чл. 28 (2) Управителният съвет се състои от 9 (девет) члеНове. За членове на 
Управителния съвет се избират физически лица – члеНове на Асоциацията. За 
членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани лица, които не са били 
санкционирани за нарушаване на чужди авторски или сродни права. 

Предложение за нов: 

Чл. 28 (2) (2) Управителният съвет се състои от 9 (девет) членове. За членове на 
Управителния съвет се избират членове на Асоциацията, които не са били 
санкционирани за нарушаване на чужди авторски или сродни права. 

 

Действащ: 

Чл. 28 (3) ЧлеНовете на Управителния съвет участват в заседанията лично. Всеки един 
член на Управителния съвет може да бъде упълномощен писмено най-много от друг 
член на Управителния съвет за вземане на решения по дневния ред.  



 
Предложение за нов: 

Чл. 28 (3) ЧлеНовете на Управителния съвет участват в заседанията лично. Всеки един 
член на Управителния съвет може да бъде упълномощен писмено най-много от един 
друг член на Управителния съвет за вземане на решения по дневния ред.  

 

 

Премахваме ал. 5 на чл. 28 

(5)  ЧлеНовете  на  Управителния  съвет  могат  да  бъдат  освобождавани  от  длъжност  по  всяко 

време, по реда, по който са избрани. 

 

Алинея 6 на чл. 28 става алинея 5. 

 

 

Действащ: 

Чл. 30, т.13 Управителният съвет приема и изключва членове на АСОЦИАЦИЯТА по 
реда на този Устав. 

Предложение за нов: 

Чл. 30, т.13 Управителният съвет приема членове на АСОЦИАЦИЯТА по реда на този 
Устав. 


