Днес, 21 май 2014 година, на адрес гр. София, пл. “България” 1, НДК, вх. А3, “Studio 5”,
от 10:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на сдружение “Българска
музикална асоциация”.
Събранието беше открито от Председателя на Сдружението – г-н Антони Дончев,
който обяви следния кворум: от 128 членове на “Българска музикална асоциация”
присъстваха 10 членове, които не представляват ½ (една втора) от ченовете на
Сдружението.
На основание чл. 27, ал. 1 от действашия Устав на Сдружението Управителният съвет
взе решение да отложи началото на Общото събрание с един час – 11:00 часа.
В 11:00 часа Председателят на Сдружението – Антони Дончев, откри Общото
събрание и обяви, че към момента на откриването присъстват 57 членове на
“Българска музикална асоциация”.
По точка 1 от дневния ред: Г-н Дончев предложи за гласуване от Общото събрание
дневния ред, представен в поканата за събранието, както следва:
1. Приемане на дневния ред на събранието.
2. Избор и представяне на Председателя на събранието.
3. Отчет на УС за изминалата година, гласуване на отчета от ОС, представяне на
бюджета за следващата година и гласуване на бюджета. Представяне на онлайн
платформата за стрийминг.
4. Преобразуване на Сдружението от частна в обществена полза.
5. Обсъждане и приемане на проектоустава, предложен от УС, и на промените в
Устава, предложени от Борис Бончев и група членове.
6. Избор на нов Контролен съвет.
7. Гласуване освобождаването на члена на УС Петър Ралчев (народна музика) и избор
на нов член на УС.
8. Запознаване на ОС от Управителния съвет с постъпили предложения за проекти от
членове на сдружението.
9. Разни – членовете ще имат думата за въпроси и отправяне на препоръки, свързани
с дейността на сдружението.
Общото събрание прие с единодушие така предложения дневен ред.
По точка 2 от дневния ред: Председателят на Сдружението предложи той самият да
бъде изпран за председател на Общото събрание, а Невена Колева – завеждащ
административна служба, за преброител и протоколчик.
Общото събрание прие с единодушие председател на Общото събрание да бъде
Антони Дончев, а преброител и протоколчик – Невена Колева.
По точка 3 от дневния ред: Председателят на Общото събрание се обърна към
присъстващите членове, като им представи своите впечатления от работата на екипа

на “Българска музикална асоциация” и развитието на организацията в качеството си
на Председател на Сдружението.
Г-н Антони Дончев даде думата на Заместник-председателя на Сдружението – Калин
Вельов, за представяне на годишния отчет на УС за изминалата година и бюджета за
следващата.
Калин Вельов запозна присъстващите с осъществените дейности на Сдружението за
изминалата година, както и със стартираните дългосрочни проекти, като даде отчет
пред ОС на Сдружението за получените и израходените финансови средства във
връзка със същите. Членът на УС Васил Гюров допълваше.
Г-н Дончев даде думата на г-н Борис Бончев – член на “Бъгарска музикална
асоциация” за коментар на отчета и бюджета. Той представи и стратегията, която е
изготвил. Тя включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели на
организацията. Освен това, г-н Бончев предложи на ОС да се обедини около промени
в Устава на БМА, които включват изпълнителен директор като орган на Сдружението.
Той предложи на мястото на настоящия УС да бъде избран нов, експертен УС, чиито
членове да бъдат специалисти в определени области и на базата на това всеки от тях
да има свой ресор, в който да работи. Г-н Бончев назова и примерни имена на членове
на експертния УС. Подчерта необходимостта от формиране на експертна група, която
да започне спешно работа по внасяне на предложения за промени в ЗАПСП, който
тази година се отваря. След презентацията на Борис Бончев присъстващи членове
дискутираха предложените от него промени.
За думата помоли и членът на Контролния съвет на Сдружението Симеон Христов.
Той изрази своето притеснение от факта, че от избирането му за член на КС той не е
бил потърсен от екипа на организацията по никакъв повод. Освен това, той изказа
мнение по отношение на действащия към момента Устав, според което той е
пожелателен, неконкретен.
Антони Дончев отговори на г-н Христов, като му обясни, че Уставът на организацията
не може да разглежда конкретни проекти и дейности на Сдружението, а поставя
рамките, в които трябва да се движат органите, при осъществяване на нейните цели и
пр. Председателят помоли членовете да бъдат активни и да изпращат конкретните си
предложения на имейла на асоциацията, както и да търсят връзка с УС и
представителите на административния екип.
Членовете на УС изразиха своето желание да получат съветите на Симеон Христов.
Думата получи и Георги Енчев. Той подчерта, че всеки административен служител на
Сдружението трябва да получава справедливо възнаграждение, за да бъде
стимулиран да работи. Апелира към по-голяма активност от страна на УС и екипа за
разпространяване на информацията, свързана с дейността на БМА.
Невена Колева получи думата, за да уточни пред ОС, че Контролният съвет на
Сдружението следва да се самосезира, той не се нуждае от покана, за да упражни
своите задължения, а напротив – членовете му трябва да проявяват самоинициатива
и да упражняват контрол върху дейността на УС.

Антони Дончев даде думата на Кирил Христов – специалист техническа поддръжка, да
представи пред ОС платформата за онлайн стрийминг и дигиталната стратегия на
Сдружението, изработени през изминалата година.
Кирил Христов направи подробна презентация на платформата и заедно с Невена
Колева отговориха на възникналите въпроси от страна на членовете. След
изказванията на членове Калин Вельов премина към представяне на бюджета за
следващата година.
Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване на отчета на УС и
бюджета за следващата година, като помоли Невена Колева преди това да преброи
присъстващите към момента на гласуването членове.
Невена Колева съобщи, че присъстват 32 членове. Като взе предвид
представените отчет на УС и бюджет, ОС гласува, както следва: ЗА – 29
членове; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 3 членове. Отчетът и бюджетът бяха приети.
По точка 4 от дневния ред: Председателят на ОС даде думата на Калин Вельов да
запознае членовете с предимставата и недостатъците на преминаването на
Сдружението от частна в обществена полза. Г-н Вельов подробно изложи пред
присъстващите информацията, с която екипа на Сдружението разполага,
благодарение на консултации с юристи, счетоводители и представители на други
организации, преминали в обществена полза. Васил Гюров и Невена Колева
допълваха и отговаряха на въпросите на членовете. След дискусия по въпроса
Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване по точка 4 от дневния
ред.
Преброителят – Невена Колева, обяви, че към момента на гласуването присъстват
общо 31 членове. ОС гласува, както следва: ЗА – 5 членове; ПРОТИВ – 19
членове; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 7 членове. Предложението за определяне на
сдружението за извършване на общественополезна дейност се отхвърли.
Председателят предложи за гласуване точка 7 от дневния ред да се измести за
обсъждане и гласуване преди точка 5. ОС единодушно се съгласи.
По точка 7 от дневния ред: УС на “Българска музикална асоциация” предложи
членът на УС Петър Ралчев да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява
своите задължения. Председателят на ОС обясни на членовете, че Петър Ралчев
живее извън София и няма възможност да участва активно в работата на УС. На
негово място УС предложи Пейо Пеев, като представител на фолклорната музика.
ОС гласува и прие да освободи Петър Ралчев като член на УС и избра на негово
място Пейо Пеев с пълно мнозинство.
Председателят – Антони Дончев, помоли ОС да избере на негово място като
Председател на ОС Калин Вельов, тъй като г-н Дончев трябваше да напусне
събранието. ОС избра Калин Вельов за Председател на ОС с единодушие – 19
членове. Калин Вельов предложи, а ОС прие с единодушие точка 6 да се
обсъди и гласува преди точка 5.

По точка 6 от дневния ред: УС на “Българска музикална асоциация” предложи
настоящите членове на Контролния съвет Данаил Милев и Георги Красимиров –
Герасим да бъдат освободени, а на тяхно място да бъдат избрани Васил Стоев и
Константин Марков. УС предложи Симеон Христов – член на Контролния съвет, да
остане такъв.
Председателят на ОС предложи да бъде гласувано освобождаването на горните
двама членове на Контролния съвет и избора на двамата нови.
Преброителят съобщи, че присъстват 19 членове. ОС прие с единодушие
членовете на Контролния съвет Данаил Милев и Георги Красимиров – Герасим
да бъдат освободени, а на тяхно място избра отново с единодушие Васил Стоев
и Константин Марков.
В следствие на горното решение членовете на Контролния съвет станаха:
1. Симеон Христов; 2. Васил Стоев; 3. Константин Марков.
Преди преминаване към точка 5 от дневния ред, Васил Гюров призова членовете на
БМА да станат членове на Профон, ако все още не са.
По точка 5 от дневния ред: Г-н Бончев получи думата, за да допълва промените в
Устава, предложени от УС, с тези, които той и група членове предлагат, но не са
намерили място в предложения от УС проектоустав. Председателят на ОС представи
проектоустава, изготвен и предложен от УС. На възникналите въпроси отговориха той
и Невена Колева.
Калин Вельов предложи допълнителна промяна, която да намери място в
проектоустава за гласуване, а именно освен плащане на членски внос по банков
път и директво в касата на Сдружението да се предвиди и възможността за
онайн плащане.
Васил Стоев – член на Сдружението предложи т. 5 на чл. 18 от проектоустава да
отпадне, а именно с решение на УС при неплащане на членски внос в
продължение на една година съответният член да не бъде изключван, а да му
бъде отнемано правото на глас в ОС.
Няколко членове на ОС предложиха чл. 25, ал. 1 от проектоустава да се коригира
и членовете на УС да останат 9 лица, а не минимум три.
Председателят на ОС подложи на гласуване горните три предложения за
изменение на проектоустава.
Преброителят съобщи, че към момента присъстват 19 членове. ОС прие с
единодушие предложенията за промени в проектоустава, който предстои да се
гласува от ОС. Членовете обсъдиха проблема, пред който е изправена
организацията, поради липса на Изпълнителен директор. Някои членове дадоха свои
предложения за лица, които биха могли да заемат тази позиция. След дискусията
Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване на проектоустава,
заедно с измененията в него, приети от ОС.

Преброителят съобщи, че към момента броят на присъстващите членове е 17. ОС
гласува проектоустава, както следва: ЗА – 16 членове; ПРОТИВ – 1 член. ОС
прие проектоустава за нов Устав на Сдружението.
Поради липса на постъпили проекти и предложения от членове и поради това, че
присъстващите членове бяха направили вече своите изказвания и коментари в
предходните точки от дневния ред, Председателят на ОС закри Общото събрание
поради изчерпване на дневния ред.

