ПРАВИЛНИК
за
членство в Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/
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Общи положения

I.

1. Настоящите правила са разработени и приети в съответствие с чл. 12 от Устава

на Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/, от УС на АБК.
2. Настоящите правила уреждат правилата и реда за членство в АБК, както и

вида, размера и сроковете за внасяне на членския внос от членовете на АБК.
Правила и ред за членство в АБК

II.

1. Членството в АБК бива два вида: редовно и асоциирано.
2. Редовни членове могат да бъдат само бизнес клъстери, които приемат и
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изпълняват целите и задачите на АБК, вписани в чл. 7 от Устава на АБК.
Асоциирани членове могат да бъдат юридически лица, които споделят целите и
задачите на АБК.
Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет.
Видът на членството на новоприети членове се определя с решение на
Управителния съвет за тяхното приемане.
Всеки член на АБК заплаща членския внос, определен от УС на АБК, съгласно
чл. 17 от Устава на АБК.
Всеки член на АБК спазва Устава и работи за постигане целите на
Асоциацията.

III.

Документи за кандидатстване за членство в АБК
1. Заявление за членство – унифицирана бланка, която може да бъде
намерена на сайта на АБК в графа ”Членство” или може да бъде
поискана от офиса на АБК
2. Копие от съдебно решение на клъстера, кандидатстващ за членство в
АБК
3. Последното актуално състояние на клъстера, кандидатстващ за членство
в АБК.
4. Устав на клъстера, заявяващ членство.
5. Решение на управителното тяло на клъстера, кандидатстващ за членство
в АБК

IV.

Правила и задължения на редовните членве на АБК
Да участват в дейността на АБК и в работата на Общото събрание и да
гласуват при вземане на решения;
Да избират и бъдат избирани в неговите органи на управление;
Да бъдат информирани за дейността на АБК;
Да се ползват от имуществото на АБК и от резултатите от дейността му по
начин, определен от Общото събрание.
Да участват в Общото събрание лично или чрез свой представител, като имат
право на един глас, който се упражнява лично или от присъстващия техен
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представител.
6. Да заплащат членския си внос, съгласно изискванията на чл. 17;
7. Да спазват устава и да работят за постигане на целите на Асоциацията;
8. Да изпълняват приетите решения от Общото събрание и оперативните
решения от Управителния съвет.
9. Да работят за развитието и издигане на обществения авторитет на АБК.
V.

Правила и задължения на асоциираните членве на АБК
1. Да участвуват в дейността на АБК и в работата на Общото събрание, като
участват с право на съвещателен глас при вземане на решенията.
2. Да бъдат информирани за дейността на АБК.
3. Могат да участват в Общото събрание лично или чрез свой представител.
4. Да заплащат членския си внос, съгласно изискванията на чл. 17;
5. Да спазват устава и да работят за постигане на целите на Асоциацията;
6. Да изпълняват приетите решения от Общото събрание и оперативните
решения от Управителния съвет.
7. Да работят за развитието и издигане на обществения авторитет на АБК.

VI.

Правила и ред за изплащане на членския внос към АБК
1. Реда на плащане, се предлага от Управителния съвет и се утвърждава от

Общото събрание.
2. Всеки новопостъпил член в АБК се задължава да преведе определеният

членски внос по сметката на АБК в едномесечен срок от приемането си в АБК, с
решение на УС на АБК.
3. Годишните вноски по членския внос се превеждат по сметката на АБК, както

следва:
a. до 31 март на всяка календарна година цялата сума от членския внос
b. до 31 март на всяка календарна година 50 % от членския внос и до 30 юни на

същата календарна година останалите 50 % от членския внос.
4. Новоприетите членове на АБК издължават цялата стойност на имуществените

вноски, ако са приети през първото полугодие, и 50% от регламентираната
годишна вноска, ако са приети след 01 юли на съответната година.
Размер на членския внос

VII.

1. Размерът на членския внос се предлага от Управителния съвет и се

утвърждава от Общото събрание.
2. Размерът на членския внос в АБК за редовни членове е на стойност 1000 лв.
3. Размерът на членския внос в АБК за асоциирани членове е на стойност 500 лв.
VIII.

Заключителни разпоредби
1. Настоящите правила са приети от Управителния съвет на АБК и влизат в
сила от 31.07.2014 г.
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