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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

на 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ 

ЕИК 205846611 

 

Чл.1. Настоящият правилник за дейността се издава на основание чл.27, ал.2 

и чл.28, ал.2 от Устава на Сдружението. 

Чл.2. (1) За виртуална електронна система за комуникация и провеждане на 

заседания на УС по чл.27, ал.3 от Устава, Управителният съвет приема: 

А) затворената Фейсбук група: Управителен съвет на ОСА, и 

Б) конферентен чат във ФБ Месинджър; 

(2) Групата и чатът по ал.1 се администрират задължително от член на УС, 

който се определя с решение на УС, прието с обикновено мнозинство. УС избира 

за първи администратор и модератор на групата и чата адв.Явор Харизанов (ФБ: 

Django Bezokov). 

(3) Право на членство в групата и на участие в чата имат само членовете на 

управителния съвет. Определеният по реда на ал.2 от настоящия член 

администратор е длъжен да осигури спазване на настоящото правило, както и 

включването на всеки един от членовете на УС в съответните група и чат. 

Чл.3. (1) УС провежда заседания поне веднъж месечно, на 11то число от 

съответния месец, в 14.00 ч. Всички членове на УС се считат за редовно поканени 

за провежданите в посочената дата и час заседания. Когато посочената дата се 

явява неприсъствен ден, заседанието се провежда в същия час на първия следващ 

присъствен ден. 

(2) Извън реда на ал.2 УС може да провежда заседания по всяко друго 

време, свиквани от Председателя по реда на чл.27, ал.3, изр.2 или чл.27, ал.5 от 

Устава. 

(3) В случай, че член на Сдружението изяви желание да участва като 

наблюдател без право на глас при провеждане на заседание на УС, то се насрочва 

в посочения в чл.2, ал.1, б.“Б“ конферентен чат.  

Чл.4. (1) За електронен адрес на сдружението, на който да се осъществява 

кореспонденцията от и към УС на сдружението, в това число и за адрес по чл.28, 

ал.2 от Устава, УС приема info@osabg.org . 

(2) Всеки член на УС има право на достъп до посочения имейл адрес, право 

да чете входящата кореспонденция или да я пренасочва към свой личен 

електронен адрес, но изпращането на изходяща от УС кореспонденция от 

посочения адрес се извършва само от Председателя или определен от него член на 

УС. 
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(3) УС е задължен да сведе посочения в ал.2 електронен адрес до знанието 

на всеки новопостъпил член на Сдружението, да го посочва на всички изходящи 

от УС документи, а така също и да го използва в кореспонденцията си с членовете 

на Сдружението и с всички трети лица. 

(4) До края на 2019г. Сдружението ще получава кореспонденция и на 

електронния адрес: osalawyers@gmail.com, по отношение на който се прилага 

разпоредбата на ал.2 на настоящия член. 

Чл.5. При избор на нов член на УС, Председателят и администраторът по 

чл.2, ал.2 на настоящия Правилник осигуряват, в срок от 3 дни от избора му, 

обезпечаването му с права за достъп до всички предвидени в Правилника 

средства за комуникация. Същият срок се прилага и в случаите на встъпване в 

длъжност на изцяло нов УС и/или нов Председател на Сдружението, като за 

надлежното предаване на пароли за достъп и административни права отговарят 

предходно действалите Председател и администратор по чл.2, ал.2. 

Чл.6. В случай на постъпване на декларация за приемане на нов член по 

чл.8, ал.1, изр.3 от Устава на Сдружението, подписана с квалифициран електронен 

подпис (КЕП), за целите на съхраняването й по реда на същата разпоредба, 

Председателят или изрично овластения да съхранява декларациите член на УС, 

проверява валидността и автентичността на положения КЕП и след като се увери 

в същите, разпечатва постъпилата на електронния адрес на сдружението 

декларация на хартиен носител, върху който с подписа си удостоверява 

извършената проверка на КЕП и датата на извършването й. Оригиналът на така 

съставения документ се прилага в досието със съхраняваните оригинални 

декларации, след приемане на лицето за член на Сдружението. 

(2) При изпращане на уведомление по чл.8, ал.3 от Устава за приемане на 

член, Председателят или овластеното от него лице задължително прилагат към 

уведомителния имейл препис-извлечение от съответния протокол на УС, 

съдържащ решението за приемане на лицето за член, заверено от изпращача с 

електронен подпис, както и информация за размера на дължимите от него 

встъпителна вноска и годишен членски внос. 

Настоящият правилник е приет на първото заседание на Управителния 

съвет на СНЗОП „Сдружение на свободните адвокати“, проведено на 11.10.2019 

г. 

 

Заверили:  

Протоколчик на засед.,  

проведено на 11.10.19г.:  

 

       Председател: 
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