ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТИРАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА (БАУХ)
Чл. 1. С настоящите Правила се определя реда за подаване и разглеждане на заявления
за избиране на членове в персоналния състав на органите на сдружение Българска
асоциация за управление на хора (БАУХ).
Чл.2. Заявлението представлява номинационна форма по образец и се подава до
Управителния съвет на сдружението лично или чрез писмо с обратна разписка или по
куриер.
Чл.3. Всеки член на сдружението може да подаде заявление за избирането му като член
на Управителния съвет, член или председател на Контролния съвет на сдружение БАУХ
или член на Комисията по етика.
Чл.4. В номинационната форма по образец се попълва кратко представяне на лицето,
което се предлага да бъде избрано, с не повече от 100 думи. (За член на УС на БАУХ се
изисква и кратка визия за развитието на сдружението)
Чл.5. Всички заявления се подават не по – късно от 7 (седем) календарни дни преди
датата на заседанието на Общото събрание на сдружението.
Чл.6. Право да бъдат избирани за членове на Управителния съвет и за членове или
председател на Контролния съвет и на Етичната комисия на сдружението имат всички
негови членове. Един член може да бъде избран само в един орган.
Чл.7. При липса на достатъчен брой заявления според броя на персоналния състав на
органите на сдружението, получени в указания в чл.5 срок, членовете на Управителния
съвет на сдружението могат да заявят кандидатури за членове на органи на БАУХ в
седемте календарни дни преди Общото събрание.
Чл.8. Заявените кандидатури се представят публично на сайта на БАУХ.
Чл.9. Заявленията се представят от Управителния съвет на председателя на Общото
събрание по време на заседанието на Общото събрание.
Чл.10. Всички кандидатури се представят по азбучен ред на заседанието на Общото
събрание на членовете на сдружението от председателя на заседанието .
Чл.11. Пред Общото събрание на членовете на сдружението се разглеждат само
заявления на кандидати, които присъстват или се включат дистанционно по време на
заседанието.
Чл.12. Всеки кандидат се представя пред Общото събрание в рамките на три минути или
в рамките на друго определено от Общото събрание време.
Чл.13. Всеки кандидат за член на орган на сдружението е длъжен да заяви, че приема да
бъде избран в съответния орган и ще спазва правилата на Устава на сдружението и
Етичния кодекс.
Настоящите Правила са приети на заседание на УС на сдружение БАУХ на 26.01.2016г.;
изменени и допълнени на заседание на УС на сдружение БАУХ на 27.02.2018 г. и с решение на
УС на БАУХ от 10.01.2019г.

