КОНСТИТУЦИЯ
на
МЕСТНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВСКА ОБМЯНА в България
(МяСТО)
1.

ИМЕ
Името на тази организация е МЕСТНИ СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВСКА ОБМЯНА, за кратко
наречено “МяСТО”, отнасящо се тук, в Конституцията, като “системите”, “групите”,
“обществото”.

2.

ЦЕЛИ
2.1
Тази система е създадена единствено със социална и образователна цел и ще оперира
само в полза на местните жители.
2.2
Да стимулира и създава общества на свободно мислещи и търгуващи с талантите си
хора от цяла България чрез създаването на “Местни системи за търговска обмяна”
(МяСТО).
2.3
Да стимулира създаването на социални и икономически ползи за и от нейните
членове.
2.4
Да предлага информация, с която членовете да могат да обменят стоки, съвети и
услуги.
2.5
Да създава и стимулира чувството за общност, “заедност” и взаимопомощ в България,
чрез създаването на групи в МяСТО.
2.5.1. Да възражда сомочувствието и значимостта на Българина – Суверенът на България.
2.6
Да разпространява фундаменталните преимущества на МяСТО, особено
разпространяването на общностен дух, предлагайки социален център за развитие на
взаимоотношения, включващи социално-изолираните и обезправени членове на
обществото.
2.7
Да подчертава голямата роля, която МяСТО и членове ѝ играят в развитието на
социални общества в България и на тези, живеещи в тях.

3.

ЧЛЕНСТВО
3.1
Членството в системата е отворено без предразсъдъци за всеки индивид или малка
група от хора, или организации, подкрепящи целите на системата. Ограничения се
прилагат от Управителната група (още наречена Координационна администрация)
в изключителни случаи на злоупотреба с нея.
3.2
Членството е отворено за всички, които са готови да допринасят и подпомагат целите
за развитието на тази система.
3.2.1. Регистрацията на всички членове се съхранява в рамките на групата и не се изнася,
под никакъв предлог, извън нея с каквато и да е цел, включително предаването ѝ на
трети лица и/или организации, които не членуват в МяСТО.
Всеки, идващ в МяСТО с такива намерения или ги подпомага го ще бъдат
изключени от членство в системата без право на тях самите, семействата им и внуците
им да членуват в друга група в България и без право да получават те самите,
семействата им и внуците им, никакви стоки и услуги до края на живота им. Имената и
смимките на нарушителите ще бъдат изпратени до всички групи в Бългрия и техните
членове.
3.2
Системата е аполитична и няма да е филиал на която и да е политическа партия или

организация, свързана с политически или паламентарни групи - чужди или Български.
4.

ЛЕГАЛЕН СТАТУТ
Системата е неинкорпориран членски клуб на хора, доброволно записали се в нея с
желанието да търгуват помежду си.

5.

ОРГАНИЗАЦИОННА БАЗА
5.1 Всички права и авторитет на системата принадлежат единствено на членовете в
МяСТО, които ги делегират на УПРАВИТЕЛНА ГРУПА, за да действа от тяхно име.
5.1a Управителната група е отговорна за плавното и ефективно действие на системата,
поддържаща я в постоянен ход.
5.1б Управителната група включва всички, които са поели отговорност да управляват
системата. Това са: Координатор, Производител на директория, Помощник
координатор, Членски секретар, Организатор на събития.
5.1в Само членове на системата могат да влизат в Управителната група.
5.2 СЪВЕТНИЧЕСКА ГРУПА, състояща се най-малко от един съветник и не повече от двата,
се инициира от членовете на МяСТО и Управителната група. Нейните функции са:
a)
Да наблюдава и съветва Управителната група по
организационни въпроси и развитието на системата като цяло.
б)
Да предоставя информация и съветва по въпроси на
управлението, организацията и посоката на системата между членовете на
МяСТО и Управителната група.
в)
Да действа като членски комуникатор и подпомагаща единица,
която улеснява работата на членовете в групата, давайки съвети в полза на
членовете и системата като цяло.
г)
Състои се от членове на системата, които по настоящем не
участват в ежедневната работа на Управителната група за плавното
функциониране на системата.
д)
Може да включва съветници, които не са членове на
определена местна система.
5.3

АРБИТРАЖНА ГРУПА е създадена със следните функции:
a)
Да съблюдава изпълнението на отговорностите на
Управителната група към членовете на МяСТО.
б)
Да отсъжда в случаи на диспут между членове на системата
или членовете на Управителната група.
в)
Групата си състои от двама души, които могат да бъдат членове
на Съветническата група. Те ще се срещат от време на време, когато е
необходимо, включително чрез онлайн комуникация като имейл и/или Скайп.
Срещите на Управителната група могат да се посещават от поне един член на
Арбитражната група.

6.

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
6.1
Членството в групата дава право на всеки член да гласува на Общи събрания.
6.2
Присъстващите на срещата членове предлагат състав на Управителната,
Съветническата и Арбитражна групи.
6.3
Номинираните за членство в Управителната, Съветническата и Арбитражната група са
поканени да присъстват преди старта на срещата.
6.4
Всеки член с добро ниво на удачни умения, отлична репутация и добър характер има
право да участва в изборите. Членове, които не отговарят на тези изисквания няма да
бъдат допуснати до изборите.
6.5
Вот на консенсус, още наречено абсолютно пълно съгласие, ще е предпочитаният
начин за вземане на решения. Ако няма консенсус, тогава методът за гласуване може
да премине директно към мнозинство на гласовете.

7.

ФУНКЦИИ НА УПРАВИТЕЛНАТА ГРУПА
Управителната група поема управлението на системата, като изпълнява такива роли и
функции, каквито са нужни за поддържане на системата работеща плавно, в интерес
единствено на членовете си. Те включват:
а)
Създаване на акаунти

б)
в)
г)

Поддържане и актуализиране на списъка членовете
Записване точно и акуратно членските транзакции
Публикува директория на предлаганите и търсените стоки и

услуги
д)
Комуникира с членовете
е)
Записва техните мнения по различни въпроси
ж)
Записва предложения на членовете за подобрения в системата
з)
Записва коментарите на членове относно работата на други, с
които те са търгували.
Информацията се пази в компютър и на хартиен носител и се предоставя единствено
на вниманието на членовете на МяСТО в имейл.
8.

СРЕЩИ НА УПРАВИТЕЛНАТА ГРУПА
8.1
Управителната група ще организира и установява времето и честотата на срещите си.
Те обикновено ще бъдат поне веднъж на три (3) месеца. И по-често в началото.
8.2
Управителната група ще обявява срещите си на членовете на групата с достатъчно
време за предизвестие, чрез редовно изпращане на имейли или новинарски писма.
8.3
Управителната група ще поддържа пълен запис на своите членове и техните търсения
и предлагания и ще ги предоставя само на членовете си в редовни имейли, поне
веднъж (1) седмично.
8.4
Срещите на Управителната група ще са отворени за всеки член. Всички имат право да
участват.
8.5
Кворумът на Управителната група ще е мнозинство - или четирима (4) члена от
Групата или който и да е по-голям брой.
8.6
Всеки член на Управителната група, който отсъства от три (3) последователни срещи,
без основателна причина за това или предупреждение, ще се счита за оттеглил се от
поста и ще му бъде съобщено, че повече не може да участва в Управителната група.
8.7
Управителната група може да привлече нов член/членове в Групата с гласуваното
съгласие на останалите си членове. Излъчените за поста, сред членовете на
системата, ще работят в офиса само до следващата Обща среща на системата, но имат
право да бъдат пре-избрани по време на срещата.
8.8
Всеки член на Управителната група може да бъде освободен с ¾ от мнозинството
гласове на групата по причини като изключителна дезорганизация или злоупотреба.
8.9
Поне едни член от Съветническата група и един от Арбитражната могат да присъстват,
с право на гласуване, на Общите срещи на Управителната група.

9.

ОБЩИ СРЕЩИ
9.1 Управителната група ще организира “Годишна обща среща” (ГОС) веднъж на
календарна година.
9.2 Управителната група ще подготвя Общи срещи (включително извънредни, изискани от
членовете на обществото), по време на тяхната собствена среща или по искане на поне
четири (4) членове от системата.
9.3 На всички членове се дава четиринадесет (14) дена предизвестие за всяка Обща среща
и седем (7) дена за извънредна.
9.4 Членството в МяСТО дава право на всеки да гласува на Общи срещи.

10.

ЗАПИСКИ
Записки от срещите на групите ще се пазят в книга или папка. Записките от
предходната среща ще се четат на настоящата. Те се считат за истинен и верен
запис на срещите. При одобрението им от членовете на групата се издава официално
копие, което ще бъде подписано и датирано от Координатора. В записките се
съдържа списък на всички присъстващи, дискутираните въпроси, приетите точки за
действие и кой е отговорният за изпълнението им.

11.

ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА
11.1
Промени в тази конституция могат да се направят само от 2/3-ти от мнозинството
гласували на Общите срещи. Поне 2/3-ти от Координаторната администрация трябва
да присъства. Съобщения, изпратени по имейл, ще дават пълна информация за
предлаганите промени, които трябва да бъдат изпратени до всички членове поне

двадесет и един (21) дена преди срещата.
12.

ЗАКРИВАНЕ ИЛИ ВЪЗРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА
12.1
Системата може да се закрие само след процес на консултации с всички членове.
Първо един въпросник ще бъде изпратен до всички членове, канещ ги да дадат
мнение и номинации за различни управляващи роли. Поне един месец след това,
съобщение (за извънредна Обща среща) ще бъде разпространено до всички членове
поне три (3) седмици преди да се състои. Съобщението ще покани всички членове да
обсъдят възможни начини за спасяване на системата и нейното продължаване,
окуражавайки членовете да излязат като кандидати за различни управленчески роли.
12.2
След извънредната Обща среща, листи за гласуване ще бъдат изпратени до всички
членове, за да решат бъдещето на системата. Системата може да се възроди само с
мнозинство от 2/3 от гласовете на членовете, чрез балотаж, като резултатите от него
ще са на разположение на следваща Обща среща. Поне 2/3-ти от Координаторната
администрация трябва да присъства. Съобщение, даващо пълна информация, ще
трябва да се изпрати до всички членове поне двадесет и един (21) дена преди
срещата.
12.3
Ако системата ще се закрива, тези членове, чиито акаунти са в голям дебит от време,
който ще бъде разхвърлен на останалите членове. Членове, чиито баланс е
значително в кредит ще бъдат идентифицирани и ще се положи усилие да им се
помогне да балансират акаунтите си.
12.4
След уреждане на всички дебити и задължения, на Обща среща ще се реши дали
някакво от оставащото имущество ще бъде прехвърлено на друга организация с
етична, проследяема история.

