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Заседания на управителния съвет 

Чл. 32. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, 
освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на 
управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако 
председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се 
свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие 
на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов 
член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 
повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 
31, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове. В устава може да се предвиди решенията, с 
изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с друго мнозинство.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, 
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това 
от всички членове на управителния съвет.


