Чл. 4. Членство
1. Асоциацията има две категории членство: пълноправно и асоциирано.
Учредителите се считат за пълноправни членове на Асоциацията.
2. Пълноправни членове могат да бъдат юридически лица, отговарящи на следните
условия:
а/ Да са регистрирани по Търговския закон на Република България поне 36 месеца
преди датата на кандидатстване или да са дъщерни фирми на фирми с чуждестранна
регистрация, които отговарят на същото условие;
б/ Да няма образувани срещу тях производства по реда на Закона за мерките срещу
изпирането на пари или по реда на глава VII от Наказателния кодекс или други
административно-наказателни производства за нарушение на данъчни или
счетоводни нормативни актове;
в/ Да имат за основна дейност връзки с обществеността/ПР;
г/ Да се ползват с висока професионална репутация както в сферата на ПР, така и в
сродните сфери на дейност – реклама, връзки с институции, бизнес комуникации,
връзки с НПО, интернет комуникации и др., ако имат такива. Репутацията трябва да
бъде доказана от описанието на поне три ПР кампании и от поне една референция
от клиент и една препоръка от пълноправен член на БАПРА;
д/ Да имат поне пет клиента в сферата на ПР, които не са свързани лица, и три ПР
кампании.
3. Асоциирани членове могат да бъдат юридически лица, отговарящи на следните условия:
а/ Да са регистрирани по Търговския закон на Република България поне 12 месеца
преди датата на кандидатстване;
б/ Да няма образувани срещу тях производства по реда на Закона за мерките срещу
изпирането на пари или по реда на глава VII от Наказателния кодекс или други
административно-наказателни производства за нарушение на данъчни или
счетоводни нормативни актове;
в/ Да имат предмет на дейност, близък до ПР или сродните сфери на дейност –
реклама, връзки с институции, бизнес администрация, комуникации и др.;
г/ Да се ползват с висока професионална репутация както в сферата на връзките с
обществеността, така и в сродните сфери на дейност – реклама, връзки с
институции, комуникации, връзки с НПО, интернет комуникации и др. Репутацията
трябва да бъде доказана от поне една референция от клиент и една препоръка от
пълноправен член на БАПРА.
4. Молбите за членство в Асоциацията се депозират в Управителния съвет.
5. Процедура по приемане на членове на Асоциацията:
а/ Кандидат-членът, независимо от вида на членството, за което кандидатства в
Асоциацията, трябва да депозира молба по образец, утвърден от Управителния
съвет. Молбата следва да съдържа декларация от кандидат-члена, че е запознат с
Устава на Асоциацията и го приема, както и че е запознат с размера на
първоначалната такса за членство и с размера на членския внос и е съгласен да ги
заплаща в срок. Кандидатите – юридически лица, прилагат редовно взето решение
на компетентния си орган за участие в Асоциацията;
б/ Всеки кандидат-член на Асоциацията трябва да предостави декларация, че срещу
него няма образувани производства по реда на Закона за мерките срещу изпирането
на пари или по реда на глава VII от Наказателния кодекс или други
административно-наказателни производства за нарушение на данъчни или

счетоводни нормативни актове, и необходимите документи, удостоверяващи, че
кандидат-членът на Асоциацията отговаря на условията по Чл. 4, т. 2а от този
Устав, за пълноправните членове, или Чл. 4, т. 3а, за асоциираните такива;
в/ Необходимите документи, изброени в Чл. 4 се внасят в Управителния съвет на
Асоциацията;
г/ В едномесечен срок Управителния съвет насрочва заседание за разглеждане на
предоставените от кандидат-членовете документи, като по време на заседанието
кандидатите за пълноправно членство правят презентация на дейността си и
представят мотивацията си за членство.
д/ Решението за приемане на кандидат-член за пълноправен или асоцииран член се
взема от Управителния съвет на Асоциацията.
6. Максималната продължителност на членуване на асоциираните членове в БАПРА да
бъде 3 (три) години с възможност за преминаването им от асоциирани към пълноправни
членове до изтичане на този период, ако отговарят на изискванията. Всеки асоцииран
член може да стане пълноправен по общия ред, като не внася отново първоначална
такса, а само разликата в сумата между вноската за асоцииран член и вноската за
пълноправен член.
7. Прекратяване на членството
а/ Членството в Асоциацията се прекратява:
доброволно с писмена молба, отправена до Управителния съвет на
Асоциацията;
със смъртта или поставянето под пълно запре щение, съответно – с
прекратяването на юридическото лице, на член на Асоциацията;
с изключване;
чрез автоматично отпадане;
с прекратяването на Асоциацията.
б/ При прекратяване на членството по молба на члена напускащият трябва да изпълни
възникналите до прекратяването на членството му задължения към Асоциацията.
Членството се счита за прекратено след изтичане на 20-дневен срок от подаването
на молбата. До изтичането на този срок членът може да оттегли молбата си за
прекратяване на членството и същата се счита за неподадена. При прекратяване на
членството по този ред членът може да кандидатства повторно за приемането му за
член на Асоциацията по общия ред, установен в настоящия Устав.
в/ Членството в Асоциацията може да бъде прекратено принудително, чрез
изключване, при системно и грубо нарушаване на Устава на Асоциацията,
неизпълнение на решения на органите на Асоциацията, целите или дейността й, или
при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо или което
противоречи на текстовете на Етичния кодекс на ПР специалистите в България.
Изключването се извършва въз основа на решение на Управителния съвет на
Асоциацията, прието с обикновено мнозинство от присъстващите и при наличие на
необходимия кворум, съгласно Чл.15, т.7;
г/ Членството в Асоциацията се прекратява чрез автоматично отпадане при неплащане
на членския внос за 1 г. или при неучастие в две поредни заседания на Общото
събрание, лично или чрез упълномощено лице. Неплащането на членския внос се
установява по финансово-счетоводнaта документацията на Асоциацията.
Неучастието в заседанията на Общото събрание се установява от списъците на

присъстващите, приложени към протоколите от проведените заседания на Общото
събрание. Решението за отпадане на члена се взема от Управителния съвет.
д/ При прекратяване на членството финансовите задължения на члена към
Асоциацията за съответната финансова година, в това число невнесеният в срок
членски внос, остават дължими с всички законови последици до погасяването им.
Член, чието членство е прекратено на което и да е от посочените в настоящия Устав
основания, не може да иска възстановяване на направените от него членски или
други имуществени вноски.
е/ В случай на настъпила промяна в юридическия статут на компания-член на БАПРА,
която по някакъв начин внася промени и поставя под съмнение изпълнението на
предвидените в чл. 4 критерии за видовете членство, заинтересованата компаниячлен на БАПРА, както и всеки отделен съдружник/акционер на компанията-член на
БАПРА, има право в едномесечен срок от узнаване на промяната да депозира пред
УС молба, в която да декларира и изложи промените в юридическия статут на
компанията-член и да поиска разглеждане на основанието за прекратяване на
членството и евентуалното запазване на членството.

