Предложения за промени в
УСТАВА
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА
"СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
приет на 8 редовен конгрес
Чл.16. Индивидуален член на СФБ може да бъде всяко лице, навършило 16 години, което:
има висше образование по физика и работи или е работило в областта на физическите
науки, тяхното приложение, преподаване или популяризиране или има интерес към тях.
Да се премахне: има висше образование по физика и
Да се добави: навършило 16 години
тяхното приложение, преподаване или популяризиране или има интерес тях.
Чл.17. Индивидуалните членове имат следните права:
5. да ползват намаление на таксата за право на участие в научни форуми, на които Съюзът
е организатор и съорганизатор; пенсионерите и почетните членове на съюза да се
освобождават от такса за правоучастие;
Да се добави: и почетните членове на съюза
6. да получават безплатно или с намаление издания на СФБ.
Да се премахне; безплатно да остане само за почетните членове
Чл.24. (1) Провъзгласяването за почетен член става от Конгреса по мотивирано
предложение на Управителния съвет (УС) или на ръководството на клоновете и секциите.
(2) Предложенията на ръководствата на клоновете и секциите трябва да бъдат изпратени в
Управителния съвет най-малко два месеца преди датата на Конгреса.
Да се премахне, като се замени с: най-късно с предаване на отчета на клоновете за
предстоящия Редовен конгрес.
Чл.25. Почетните членове получават грамота и се освобождават от членски внос. Те
получават безплатно списанието, издавано от Съюза, и имат всички права на редовните
членове.
Да се премахне и да се замени с: и се освобождават от такса за правоучастие в
конференциите и конгресите на съюза, получават безплатно или с намаление издания на
СФБ.

VI. СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.27. (1) СФБ се изгражда на териториален принцип.
(2) Основни негови поделения са клоновете на СФБ, които могат да се създават на
териториален, съсловен или производствен принцип. Към клоновете могат да се образуват
секции по същия принцип. териториален, съсловен или професионален принцип.
Да се добави: на териториален, съсловен или професионален
Производствен да се смени с професионален
VII. КЛОНОВЕ И СЕКЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.30. (1) Клоновете на СФБ са основна организационна единица на Съюза. Те се състоят
от най-малко 10 члена и могат да се образуват във всяка териториална единица.
Да се добави: териториална, съсловна или професионлна
(2) Клоновете на СФБ осъществяват (на територията си) целта и задачите на СФБ в
сътрудничество с другите му клонове.
Да се махне: на територията си
Управителен съвет
Чл.51. (1) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
(2) Управителният съвет се състои от Председател, 3-ма Зам.-председатели, 1 отговорен
секретар и най- много 23 члена.
Да се добави: най-много

