БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Ч р ез с та н д а р ти те - в и н а г и к р а ч к а н а п р ед

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИE НА БИС
18 юни 2021 г.
(обн. ДВ, брой 38 от 11.05.2021 г.)
Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание
чл.12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18 юни 2021 г. (петък) от 11.00 часа в зала 4 “Асен
Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София, ул. “Г. С.
Раковски” 108, етаж 3, при следния дневен ред:
1. Приемане на членове на Българския институт за стандартизация.
2. Преустановяване на правата на членове на Българския институт за
стандартизация.
3. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2020 г.
4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2020 г.
5. Приемане на отчета на Управителния съвет за периода 2016 – 2021 г.
6. Приемане на отчета на Контролния съвет за периода 2016 – 2021 г.
7. Приемане на бюджета на БИС за 2021 г.
8. Избор на членове на Управителния съвет и на двама членове на Контролния съвет
за периода 2021 – 2026 г.
9. Разни.
Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл.13 от ЗНС и чл.30 от Устава на БИС събранието ще се
проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
В случай на липса на кворум, между 11.00 и 12.00 ч. на участниците в общото събрание ще
бъдат представени последните изменения на уставите на европейските организации за
стандартизация CEN и CENELEC.
Във връзка с т. 8 от дневния ред Ви каня да номинирате свои представители за
членове на Управителния съвет и Контролния съвет за периода 2021 – 2026 г.
Номинираните представители за членове на Управителния съвет трябва да
отговарят на условията на чл. 15, ал. 4 от ЗНС и се избират измежду
упълномощените представители на членовете на БИС, като всеки член на БИС
има един упълномощен представител.
Съгласно чл.33, ал.5 от Устава на БИС:
„(5) Предложенията за избор на членове на управителния съвет, придружени с
професионална биография, се представят в срок не по-късно от десет дни преди
провеждането на общото събрание и се публикуват на интернет страницата на
БИС.”
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В тази връзка за спазването на разпоредбите на Устава на БИС, Ви моля предложенията,
придружени с професионална автобиография, в писмен вид или по електронна поща (email: ivelin.burov@bds-bg.org), да бъдат представени най-късно на 8 юни 2021 г. за да
бъдат своевременно публикувани на интернет страницата на БИС. Препоръчително е,
професионалните автобиографии да акцентират върху опита на кандидатите за членове на
Управителния съвет в дейността по стандартизация.
Позволявам си да Ви обърна внимание на избора на двамата членове на Контролния съвет,
които не могат да бъдат служители в държавната администрация.
Препоръчително е, предложените кандидати за членове на Контролния съвет да са с
икономическо образование, тъй като ще осъществяват контрол на финансовата
дейност на БИС. Третият член на Контролния съвет се определя от министъра на
икономиката.
Документите за обсъждане от дневния ред на общото събрание ще бъдат
публикувани на интернет страницата на БИС, не по-късно от 14 юни 2021 г.,
след провеждането на заседание на Управителния съвет, за да могат всички
участници в общото събрание да се запознаят с тях предварително.
Лице за контакти:
Петя Попова, тел. 02/8174 540, E-mail: members@bds-bg.org и факс 02/8174-508.
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