ПРОТОКОЛ
от Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“
Днес, 21.02.2018г., от 13 часа, се проведе Общо събрание на сдружение с нестопанска цел
„БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, при наличие на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от Устава на Сдружението съгласно списък-приложение, неразделна част от настоящия
протокол.
В оповестения начален час на събранието присъстваха 16 /шестнадесет/ членове от общо 487
членове на сдружението. В съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението, г-н
Антони Дончев – председател на УС - отложи събранието с един час при същия дневен ред.
В 14 часа Общото събрание беше открито от г-н Антони Дончев. Съгласно регистрационния
формуляр – неразделна част от настоящия протокол, беше установено, че към този час в залата
присъстват 80 / осемдесет / членове на Общото събрание, от които 43 присъстващи и 37 при
условията на чл. 23, ал. 3 от Устава. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за
провеждане и гласуване на събранието, като предложи да бъдат избрани председател на
събранието и протоколчик на събранието. Той предложи да бъдат избрани както следва:
1. За Председател на Общото събрание Антони Кирилов Дончев;
2. За Протоколчик на Общото събрание Гадар Агоп Хачикян-Бенлиян;
3. За Преброители на Общото събрание Евгени Емилов Василев и Весела Данаилова
Кондакова.
Председателят предложи всички кандидатури да бъдат гласувани en bloc.
Общото събрание взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ единодушно:
Предложените за председател, протоколчик и преброители да бъдат гласувани en bloc.
След това Общото събрание взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ единодушно:
4. Избира за Председател на Общото събрание Антони Кирилов Дончев, за Протоколчик на
Общото събрание Гадар Агоп Хачикян-Бенлиян и за преброители - Евгени Емилов Василев и
Весела Данаилова Кондакова.
Във връзка с предстоящия избор на Председател, заместник-председател, членове на
Управителния съвет и Контролния съвет Антони Дончев предложи да бъде избрана и Комисия по
провеждане на избора, която ще приема кандидатите за членове и ще извърши преброяването след
проведеното гласуване. За членове на Комисията той предложи:
1. Мила Юриева Георгиева
2. Васил Георгиев Стоев
3. Инна Огнянова Лазарова - Пепеланова
Председателят предложи всички кандидатури да бъдат гласувани en bloc.
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Общото събрание взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ единодушно:
Предложените за членове на Комисията по провеждане на избора да бъдат гласувани en bloc. След
това Общото събрание взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ единодушно:
Избира за членове на Комисията по провеждане на избор:
1. Мила Юриева Георгиева
2. Васил Георгиев Стоев
3. Инна Огнянова Лазарова - Пепеланова
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него. След това председателят предложи да бъдат гласувани и следните
процедурни правила за работата на Общото събрание, а именно – 3 минути за изказване, 2 минути
за реплика и 1 минута за дуплика. Предложението беше прието единодушно от ОС. По-нататък
Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото
законодателство, Общото събрание на Сдружението следва да се проведе по следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне и гласуване на отчет за дейността на БМА за 2017 г.
2. Представяне и гласуване на отчет на дейността на КС на БМА за 2017
3. Представяне и гласуване на стратегия и проектобюджет на БМА за 2018г.
4. Обсъждане и гласуване на промени в Устава нa БМА
5. Освобождаване и гласуване на нов председател, заместник-председател и членове на
Управителен съвет
6. Освобождаване и гласуване на нов Контролен съвет
7. Разни
След това, предвид факта, че голяма част от членовете на Общото събрание се налага да
напуснат събранието по-рано, председателят предложи да се изтеглят точките за гласуване на нов
председател, заместник-председател и членове на Управителен съвет (т. 5), както и за нов
Контролен съвет (т. 6) след точка втора. Той се аргументира с това, че по-голяма част от членовете
ще могат да гласуват лично за новите органи на сдружението.
Председателят постави на гласуване размяната на двете точки от дневния ред
Гласували «за»
- 57
Гласували «против»
-2
Гласували «въздържал се»
-0
За обяснение на отрицателния си вот за размяната на точките от дневния ред беше дадена
думата последователно на Борис Бончев и Васил Стоев, като те мотивираха, че новите органи
трябва да бъдат избрани, след като събранието се е запознало с новата стратегия и новия бюджет
на дружеството, за да се изберат най-подходящите членове.
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Следователно Общото събрание на Сдружението ще се проведе съгласно следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне и гласуване на отчет за дейността на БМА за 2017 г.
2. Представяне и гласуване на отчет на дейността на КС на БМА за 2017
3. Освобождаване и гласуване на нов председател, заместник-председател и членове на
Управителен съвет
4. Освобождаване и гласуване на нов Контролен съвет
5. Представяне и гласуване на стратегия и проектобюджет на БМА за 2018г.
6. Обсъждане и гласуване на промени в Устава нa БМА
7. Разни
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него.
По т. 1 от дневния ред Председателят даде думата на Изпълнителният директор Светослав Сотиров
да представи на присъстващите Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството за
2017г. Преди това председателят разясни, че тъй като отчетът е качен на сайта на сдружението още
с публикуването на поканата за ОС, има възможност, ако ОС реши с гласуване, отчетът да не се
изчита, а да се премине директно към разискванията по него. След това председателят подложи на
гласуване процедурното си предложение отчетът да не се чете, а да се премине към разисквания.
Гласували «за»
- 51
Гласували «против»
-0
Гласували «въздържал се»
-5
Процедурното предложение беше прието. Беше дадена думата на желаещите да се изкажат. Такива
нямаше.
Председателят постави на гласуване т.1 от дневния ред.
Гласували «за»
- 52
Гласували «против»
-0
Гласували «въздържал се»
-2
Следователно Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на
сдружението за 2017 година.
След приемането на отчета се пристъпи към точка 2 от дневния ред. Отчетът за дейността на
Контролния съвет бе представен от председателя му Васил Василев. След представянето се
пристъпи към обсъждането му. Отношение взеха Васил Стоев, Светослав Сотиров, Борис Бончев,
който се изказа накратко и по двата отчета, Васил Гюров, Росен Стоев, Красимир Куртев и Костадин
Георгиев. След дискусията председателят на събранието подложи т. 2 на гласуване.
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Гласували «за»
Гласували «против»
Гласували «въздържал се»

- 58
-0
-2

Следователно Общото събрание приема Отчета на Контролния съвет за дейността на
сдружението за 2017 г.
След това се пристъпи към точка 3 от дневния ред, както бе приета на Общото събрание –
Освобождаване и гласуване на нов председател, заместник-председател и членове на
Управителен съвет.
С цел по-бързото протичане на заседанието председателят на събранието предложи
освобождаването да бъде en bloc.
Процедурното предложение беше прието с един въздържал се глас.
Затова председателят подложи на гласуване освобождаването
Заместник-председателя и Управителния съвет в състав:
1. Антони Кирилов Дончев,
2. Калин Любенов Вельов,
3. Димитър Кръстев Кърнев,
4. Димитър Христов Христов,
5. Пейо Трендафилов Пеев,
6. Мила Юриева Георгиева,
7. Борис Николаев Кучков,
8. Иван Иванов Неделев,
9. Пеньо Атанасов Пирозов
Гласували «за»
Гласували «против»
Гласували «въздържал се»

на

Председателя,

- 58
-0
-1

След освобождаването на Управителния съвет се пристъпи към разисквания как да се проведе
гласуването. Председателят разясни, че ако гласуването е явно, ще има по-голяма бързина. Той
подложи на гласуване предложението си за председател, заместник-председател и членове на
Управителни съвет да се гласува явно.
Гласували «за»
- 33
Гласували «против»
- 26
Гласували «въздържал се»
-0
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Предложението беше прието. След това бе дадена думата на Комисията по провеждане на избора,
за да обобщи постъпилите предложения за членове на Управителния съвет. Те бяха изчетени от
Комисията и след това се премина към представянето им.
Димитър Кърнев представи кандидатурата на (1) Александър Обретенов.
Антони Дончев представи кандидатурата на (2) Христо Йоцов.
Красимира Гьошева представи кандидатурата на (3) Пейо Тодоров Пеев.
Борис Кучков представи кандидатурата на (4) Иван Неделев.
Иван Неделев представи кандидатурата на (5) Борис Кучков.
Костадин Георгиев – Калки представи кандидатурата на Борис Бончев, който си направи отвод.
Васил Стоев представи кандидатурата на (6) Атанас Карафезлиев.
Калин Вельов представи кандидатурите на (7) Антоанела Петрова, (8) Мила Георгиева и (9) Димитър
Христов.
Деян Каменов представи кандидатурата на (10) Евгени Желязков и (11) Валери Григоров.
Васил Гюров представи кандидатурата на (12) Светослав Димитров.
Росен Стоев предложи кандидатурата на (13) Тихомир Георгиев.
След като стана ясно, че предложенията за членове на Управителния съвет надвишават броя от 9
/девет/членове, Васил Гюров направи процедурно предложение да се прегласува начина на
гласуване на ОС за членовете на УС поради техническата невъзможност да се проследи при явно
гласуване дали всеки един член е гласувал точно девет пъти. Той предложи да се гласува с
бюлетини, на които всеки един от членовете да гласува за своите девет кандидати. Предложението
бе поставено на гласуване и бе прието, както следва:
Гласували «за»
- 63
Гласували «против»
-1
Гласували «въздържал се»
-0
След това се пристъпи към гласуване на членове за Управителен съвет. След приключване на
гласуването и техническото време за преброяване на гласовете, Комисията обяви резултатите от
избора за членове на Управителен съвет. Гласувалите членове на сдружението са били 80, като за
избрани се смятат първите девет, които са събрали гласовете на повече от половината
присъстващи.
Избрани бяха, както следва:
1. Христо Георгиев Йоцов – 80 гласа
2. Пейо Трендафилов Пеев – 65 гласа
3. Александър Емилов Обретенов – 69 гласа
4. Иван Иванов Неделев – 69 гласа
5. Димитър Христов Христов – 67 гласа
6. Мила Юриева Георгиева – 66 гласа
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7. Атанас Петров Карафезлиев – 66 гласа
8. Антоанела Ивелинова Петрова – 63 гласа
9. Борис Николаев Кучков – 59 гласа
След избора за членове на Управителния съвет, Общото събрание пристъпи към избор на
председател и заместник-председател на Сдружението измежду членовете на УС. Антони Дончев,
подкрепен от Мила Георгиева и Калин Вельов предложиха за председател на сдружението видният
Христо Йоцов, а за заместник-председател – Борис Кучков. След кратки обсъждания председателят
предложи двете кандидатури да се гласуват en bloc. Процедурното предложение беше прието
единодушно. След това председателят на събранието подложи на гласуване предложението за
председател на сдружението да бъде избран Христо Йоцов, а за заместник-председател – Борис
Кучков.Предложението беше прието единодушно.
Следователно Общото събрание избира за председател, заместник-председател и членове на
Управителния съвет, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Христо Георгиев Йоцов – председател
Борис Николаев Кучков – заместник-председател
Пейо Тодоров Пеев - член
Александър Емилов Обретенов – член
Иван Иванов Неделев – член
Димитър Христов Христов – член
Мила Юриева Георгиева – член
Атанас Петров Карафезлиев – член
Антоанела Ивелинова Петрова – член

След това се пристъпи към точка 4 от дневния ред, както бе приета на Общото събрание –
Освобождаване и гласуване на нов Контролен съвет.
С цел по-бързото протичане на заседанието председателят на събранието предложи
освобождаването да бъде en bloc. Процедурното предложение беше прието с единодушие.
Затова председателят подложи на гласуване освобождаването на членовете на Контролния съвет в
състав:
1. Красимира Василева Гьошева;
2. Васил Стоянов Василев;
3. Пейо Тодоров Пеев.
Контролният съвет беше освободен с единодушие.
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След това председателят даде думата за предложения за нови членове на Контролния съвет. Бяха
предложени Красимира Василева Гьошева, Васил Стоянов Василев, Васил Гюров, Васил Стоев,
Валери Григоров и Тихомир Георгиев.
След като стана ясно, че предложенията за членове на Контролния съвет надвишават броя от 3
/трима/ членове, Общото събрание с единодушие реши гласуването на ОС за членове на КС да
бъде с бюлетини, на които всеки един от членовете да гласува за своите трима кандидати поради
техническата невъзможност да се проследи при явно гласуване дали всеки един член е гласувал
точно три пъти.
След това се пристъпи към гласуване на членове за Контролен съвет. След приключване на
гласуването и техническото време за преброяване на гласовете, Комисията обяви резултатите от
избора за членове на Контролен съвет. Гласувалите членове на сдружението са били 60, като за
избрани се смятат първите трима, които са събрали гласовете на повече от половината
присъстващи.
Избрани бяха, както следва:
1. Красимира Василева Гьошева – 37 гласа
2. Васил Стоянов Василев – 35 гласа
3. Тихомир Иванов Георгиев – 34 гласа
Следователно за членове на Контролния съвет бяха избрани:
1. Красимира Василева Гьошева;
2. Васил Стоянов Василев;
3. Тихомир Иванов Георгиев.
След това, поради напредване на времето и предвид факта, че мястото за провеждане на Общото
събрание е наето до 19.30 часа, както и предвид сериозността на оставащите точки от дневния ред,
Общото събрание взе единодушно решение да продължи работата си на следващо Общо
събрание, което да бъде свикано и обявено по надлежния ред от новоизбрания Управителен съвет
след неговото вписване в Регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по
вписванията. Поради това, в 19.05 Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА
МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ бе закрито от председателя Антони Дончев.
Председател:
Протоколчик:

..........................
/А. Дончев/
………………
/Г.Хачикян-Бенлиян/
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