Обръщение до членовете на СМБ

Драги Колеги,
По иск на Сава Иванов Гроздев Софийският градски съд, Търговско отделение,
отмени решението на Общото събрание на СМБ, проведено на 10.04.2016 година, за
промени в Устава на СМБ. Основанието е, че решението за свикване на Общото събрание
на СМБ е взето от Управителния съвет без да са присъствали изискуемите от Устава две
трети от членовете му.
За да се избегнат подобни усложнения при следващото свикване на Общото
събрание на СМБ е възможно да се използва другата възможност, предвидена в член 26 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел - свикване на заседанието по съдебен ред
въз основа на искане на една трета от членовете на СМБ. По тази причина се обръщам
към Вас с настоятелна молба, да използвате приложената бланка „свикване на ОС чрез
подписка” и спешно да съберете подписите на колкото се може повече колеги (членове на
СМБ, които са платили членски внос за 2017 г. и са в списъците на редовните членове на
СМБ). При необходимост можете да увеличите редовете в таблицата. Важно е всички
имена и подписи да са в един документ, като на всяка страница ще има подпис на
председателя на секцията. Моля да се попълни и прикачената „декларация за състав на
секцията” (и тук, при необходимост, можете да увеличите редовете в таблицата). И двата
документа следва да бъдат изпратени с куриер най-късно до 06.01.2017 г. на адреса на
СМБ в София (ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8, София 1113).
Давам си сметка, че в края на годината всички имаме множество задължения.
Позволявам си да се обърна с тази молба към Вас поради това, че става дума за съдбата на
СМБ.
С най-добри пожелания,
Петър Кендеров

Секция на СМБ
............
Град . . . . . . . . .
ПОДПИСКА
сред членовете на Съюза на математиците в България, регистриран като
сдружение с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
фирмено дело No 25847/1992 г. по описа на Софийски градски съд

В съответствие с член 26 алинея 1 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ние –
долуподписаните, в качеството си на членове на Съюза на математиците в България, изразяваме
искането си пред Управителния съвет на Съюза да се свика заседание на Общото събрание на
Съюза на математиците в България (СМБ), което да се проведе в сградата на Института по
математика и информатика на БАН (намиращ се на ул. „Акад. Г. Бончев” Блок 8, София 1113), от 11
часа на 13 април 2017 г. при следния дневен ред:
1) Отчет за работата на Управителния Съвет (УС) на СМБ за 2016 г.
2) Приемане финансов отчет на СМБ за 2016 г.
3) Приемане финансов план на СМБ за 2017 г.
4) Промени в устава на СМБ с цел привеждането му в съответствие със Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
5) Освобождаване от отговорност на членовете на УС на СМБ.
6) Освобождаване от длъжност на членовете на УС на СМБ и избор на нов УС.
7) Разни.
В случай, че Управителният съвет на Съюза на математиците в България не успее в двуседмичен
срок, считано от датата на подаване на настоящото искане до него, да проведе свое заседание, на
което да вземе решение за свикване на заседание на Общото събрание, при спазване на
съответните процедурни изисквания, предвидени в Устава на СМБ и при съобразяване на
настоящото искане на членовете, ние – долуподписаните, на основание чл. 26, ал. 1, предложение
последно от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, отправяме настоящото искане до
окръжния съд по седалище на СМБ за свикване на заседание на Общото събрание на СМБ, при
горепосочените условия и при спазване на квотния принцип от предходното отчетно-изборно
заседание на Общото събрание на СМБ от 2013 година.
За целта, ние – долуподписаните, упълномощаваме доц. дмн Емил Миланов Колев (ЕГН
64110340080), член на УС на СМБ, да представи събраните подписки на членовете на СМБ от
секциите на Съюза в съда, заедно с всички допълнителни документи, както и да представя пред

съда всички допълнително изискани от него документи с цел свикването на заседанието, както и
да заплати свързаните с това съдебни и други такси.

Име, бащино име, фамилия

06.01.2017 г.
(град)

Дата и място на раждане

Председател на секцията на СМБ:
/трите имена и ЕГН/

Подпис

СПИСЪК
на актуалните членове на Съюза на математиците (СМБ) в България за 2017 г.

Настоящата декларация е изготвена от
…………………………………………………………

– Председател на Секция . . . . . . . . . . . . гр. ………………..

С подписа си под настоящия протокол декларирам, че актуалните членове на Съюза на
математиците в България от секция в гр. ………. за 2017 година са ……. (словом
……………………………………………………….) броя. Списък с имената на членовете, платили членски внос за
2017 г. е приложен към настоящия документ по-долу.

.......................................................: ..................................
Трите имена на председателя и подпис

Трите имена

Единен граждански
номер или дата и място на
раждане

Дата на заверяване на списъка: 05.01.2017 г.

……….....................................………………………..
Трите имена на председателя на секцията и подпис

