ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БМА
23.11.2021 (вторник), 09:30 часа,
Министерство на културата, зала “Сцена 17”
бул. “Ал. Стамболийски” 17, София

Откриване на заседанието
Председателят на УС:
В 09.30 ч.: Откривам Общото събрание на БМА, свикано по надлежния ред и обявено на
интернет страницата на БМА на 05.11.2021 г. Поради липса на кворум и на основание чл. 22 от
Устава на БМА отлагам началото на заседанието с 1 час.
Председателят на УС:
В 10:30 часа: Към момента на започване на събранието присъстват 120 члена – лично и чрез
пълномощници. На основание чл. 22 от Устава на БМА откривам днешното заседание на ОС на
БМА в 10:30 часа, на същото място и при предварително обявения на интернет страницата на
Сдружението дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Ще напомня на всички присъстващи, че това е заседание на Общото събрание на БМА, на което
се обсъжда дейността на сдружението. Всеки присъстващ член да има предвид, че съгласно
Устава и закона е задължен да зачита интересите на БМА и да не разгласява информация, която
би увредила интересите й. Това се отнася до всяка информация, която днес ще бъде обсъждана
между членовете на БМА. Напомням, че всяко разгласяване на такава информация може да
увреди не само отделни членове, а на самото сдружение и съответно да бъде основание както за
изключване на лицето като член, така и за търсене на отговорност за нанесени на БМА вреди.
На заседанието на ОС да запазим добрия тон и избягваме обидни думи и квалификации, както и
каквито и да е други непристойни действия. Действия, с които се накърнява доброто име на
сдружението и се възпрепятства постигането на неговите цели, както и грубо нарушаване на
Устава и неспазване на решенията на органите на сдружението, също са основания за
изключване. В такава ситуация не бих се поколебал, съобразно Устава, да предложа за
изключване член с подобно поведение. В този случай УС ще внесе предложението за
изключване като точка от дневния ред за следващото заседание на УС.
Преди да преминем към работата по същество, имам няколко процедурни предложения:
Процедурно предложение:
Предлагам за Председател на ОС да бъде избран Христо Йоцов, Председател на УС на БМА, а
за протоколчик – адв. Васил Пандов, юрист на БМА, за преброители Наталия Димитрова
Симеонова и Цветелина Веселинова Георгиева.
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Важно: Предложението за Председател на ОС, протоколчик и преброители се гласува наведнъж,
ако няма забележки. В противен случай се гласува всяко предложение по отделно и ще има едно
гласуване по процедура и едно гласуване за избор.
За – единодушно
Против – 0
Въздържали се – 0
Председателят обявява следното решение на ОС:
Решение № 1: ОС на БМА избира за Председател на своето редовно заседание на
23.11.2021 г. г-н Христо Георгиев Йоцов, Председател на УС на БМА, за протоколчик – г-н Васил
Христов Пандов, адвокат на БМА, за преброители Наталия Димитрова Симеонова и Цветелина
Веселинова Георгиева.
Процедурно предложение от председателя на ОС:
За да спазим добрата практика в провеждането на кратки и аргументирани дискусии по време на
заседания на ОС, предлагам да гласуваме правила за провеждане на обсъжданията по време на
днешното Общо събрание:
● Всеки член има право на изказване по въпроси, поставени за обсъждане;
● Изказването не продължава повече от 3 минути;
● По време на обсъждането на един и същ въпрос изказал се член има право на реплика 2
минути и дуплика, която не продължава повече от 2 минути.
● Председателя на заседанието на ОС ще отброява времето за изказване и дуплика.
Предложението се гласува. Преброяване – резултат:
За – единодушно
Против –0
Въздържали се – 0
Председателят обявява следното решение на ОС:
Решение № 2: Приема правилата за провеждане на обсъжданията по време на днешното ОС,
както бяха предложени.
Процедурно предложение от председателя на ОС:
Предвид специфичната обстановка, свързана с пандемията, предлагам на Общото събрание
да дадем възможност за включване чрез видео-конферентна връзка в Zoom. Напомням, че
участващите по този начин членове на БМА имат право на изказвания и номиниране, но нямат
право на глас освен ако не са предоставили пълномощно на присъстващ в залата тук
представляващ ги. Това се налага поради обстоятелството, че трудно може да се идентифицира
самоличността на гласуващия.
Изказване: Пейо Пеев – Това противоречи на конфиденциалността, която се изисква от
присъстващите членове на Общото събрание.
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Обаждане от ефира: Нейко Бодуров от Варна – След като не може да се гласува онлайн, да
правим срещи от друго място, равни разходи; да се гласува от ОС.
Предложението се гласува. Преброяване – резултат:
За присъствие на ОС чрез видео-конферентна връзка в Zoom: 111
Против – 8
Въздържали се – 1
Председателят обявява следното решение на ОС:
Решение № 3: Приема участието на членове на БМА чрез видео-конферентна връзка в
платформата Zoom.
Председателят:
Гласуването по време на ОС се осъществява посредством вдигане на цветните картончета,
които всеки от вас е получил при регистрацията си. Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите. Един член може да има най-много 3 допълнителни гласа на
база пълномощни.
В случай, че в хода на заседанието член реши да го напусне окончателно, той трябва да върне
картончето си на масата за регистрация.
В случай, че иска да упълномощи някого да гласува от негово име, това може да стане само като
попълни изрично пълномощно, празни бланки от което има на регистратурата. Пълномощното
трябва да бъде попълнено, подадено и подписано на бюрото за регистрация. Неговият
пълномощник ще получи картонче за гласуване от името на напускащия от регистраторите, като
и в тази ситуация важат правилата за упълномощаване – максимум 3 пълномощни.
Сега можем да преминем към приемане на точките от Дневния ред:
1. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на председателя,
заместник-председателя и членовете на Управителен съвет;
2. Избор на председател, заместник-председател и членове на Управителен съвет на
сдружението;
3. Освобождаване от длъжност на членовете на Контролен съвет;
4. Избор на членове на Контролен съвет на сдружението;
5. Разни.
Председателя: Моля да гласувате така предложения дневен ред.
Предложението се гласува. Преброяване – резултат:
За – единодушно
Против – 0
Въздържали се – 0
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Председателят обявява следното решение на ОС:
Решение № 4: Общото събрание на БМА приема предложения дневен ред
Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Освобождаване от длъжност и от отговорност за
заместник-председателя и членовете на Управителен съвет.

дейността

на

председателя,

Председателят:
Както знаете, мандатът на този Управителен съвет приключи. В качеството си на председател
поднасям благодарности и респект към хората от този екип. Огромният интерес към това
събрание, фактът, че членския състав се удвои, доказва, че организацията осъществи пробив
във функциите си през тази тежка година.
Имате думата за изказвания и коментари.
Дискусия:Адв. Пандов разясни, че процедурата по освобождаване членовете на УС от длъжност
и отговорност е една формалност; законът посочва последователността; с този акт бива
констатирано, че към датата на ОС няма конкретни открити нарушения, но това не освобождава
от отговорност лицата принципно. Мандатът се прекратява така или иначе.
Председателят:
Подлагам на гласуване т.1. от дневния ред: Освобождаване от длъжност и от отговорност за
дейността на председателя, заместник-председателя и членовете на Управителен съвет.
Предложението се гласува. Преброяване – резултат:
За – единодушно
Против –0
Въздържали се – 0
Председателят обявява следното решение на ОС
Решение № 5: ОС на БМА освобождава от длъжност и от отговорност за дейността
председателя, заместник-председателя и членовете на Управителен съвет за мандат 2018 2021.
Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на председател, заместник-председател и членове на Управителен съвет на сдружението;
Процедурно предложение от председателя на ОС:
Предлагам да бъде избрана Комисия по избора на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет
на БМА, която да се състои от 3 души, посочени от Общото събрание.
За председател на комисията предлагам да бъде избран Васил Стоев.
Констатирано бе, че Васил Стоев не присъства.
Има ли предложения за членове на Комисията по избора?

4

Председателят:
Подлагам на гласуване Комисията по избора на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет
както следва: за Председател: Васил Гюров и членове Костадин Георгиев - Калки и Мила
Георгиева.
Предложението се гласува.
За Председател на изборната комисия с 87 гласа е избран Васил Гюров.
За членове на Изборната комисия единодушно са избрани Костадин Георгиев - Калки и Мила
Георгиева.
Председателят обявява следното решение на ОС
Решение № 6: ОС на БМА приема предложения и гласуван състав на Комисията по избор на
нов председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет на Сдружението и
нови членове на Контролния съвет съвет,
Председателят:
Пристъпваме към процедура за номинации и избор на нов Управителен съвет на БМА.
Нека разясня каква е процедурата: Провеждат се три последователни гласувания с таен вот с
бюлетини по един и същи начин за председател, заместник – председател и 7 члена на УС на
сдружението. Първо се правят номинации за председател, след приключване на избора за
председател – за заместник – председател и накрая за 7 члена на УС.
Членовете на БМА имат право да номинират единствено редовни членове на организацията.
Номиниращият кандидата следва да представи накратко номинирания и да представи аргументи
за тази номинация.
Номинираният кандидат също има право да представи себе си и мотивацията си. При
последователно номиниране за повече от една длъжност, не се правят две представяния.
Имената на всички номинирани кандидати ще бъдат изписани на екрана пред вас.
Гласуването ще се осъществи тайно чрез попълване на имената на кандидатите с име и
фамилия без съкращения.
При избор на председател и заместник – председател можете да попълните максимум едно
лице, при повече бюлетината е невалидна.
При избор на седем члена на УС, можете да попълните в бюлетината максимум 7 души (може и
по - малко) на раздадените ви листове с печата на БМА и днешната дата. В случай, че имената
на листовете са повече от 7 подадената “бюлетина” се счита за невалидна.
Попълнените листове следва да бъдат пуснати в непрозрачната урна на масата на комисията по
избора.
Членовете на Общото събрание ще разполагат с 20 минути да дадат своя глас при избора за
председател и заместник - председател, а за членове на УС – 30 минути.
След което комисията по избора пристъпва към преброяване на гласовете и обявяване на
резултатите за избор на председател, заместник – председател и членове на Управителния
съвет. Към следващ избор се пристъпва след приключване на предходния. Лице, което не е
избрано по първи по последователност избор, има право да бъде номинирано в следващите.
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След обявяването на резултатите от избора на председател на Управителния съвет ще
пристъпим към избор на заместник - председател на Управителния съвет отново чрез тайно
гласуване с бюлетини според номинациите.
По същия начин ще бъдат гласувани 7 члена на Управителния съвет.
Има ли въпроси по процедурата за избор на нов председател, зам.председател и членове на
Управителния съвет на БМА ?
Дискусия: Изказване – Мила Георгиева, Калин Вельов - предлагат първо да бъдат избрани
членове на УС, а а от тях да се гласува за председател на УС и заместник - председател.
Съображенията са, че такава е била досегашната практика.
Адв. Пандов разясни плюсовете и минусите на двете процедури за избор.
Костадин Георгиев - Калки: Има ли квоти по гласуване.
Мила Георгиева: В Устава не са предвидени квоти.
Председателят:
Подлагам на гласуване процедурата за избор на нов председател, заместник - председател и
членове на Управителния съвет на БМА. Първо ще гласуваме изборът да се проведе по „стария
ред“, т.е. първо избираме членове на УС, а след това – председател и заместник – председател.
Предложението се гласува. Преброяване – резултат.
За – 110
Против: 0
Въздържал се: 0
Председателят обявява следното решение на ОС
Решение № 7: ОС на БМА приема процедура за избор на Управителен съвет, при която първо
ще се гласува за състав на УС, след което от този състав ще се избере Председател и зам –
председател на УС на БМА.
Председателят:
Пристъпваме към процедурата по избор. Моля Комисията по избора да заеме мястото си.
Имате думата за номинации за членове на УС.
Калин Вельов: Много е готино да бъдем представители в УС. Който смята, че няма да има време,
да се оттегли. Няма възнаграждение, а изисква лично време. За членове на УС номинирам
Илиян Диков, Марина Василева.
След кратки изказвания номинациите за членове на новия Управителен съвет на БМА са, както
следва: Христо Георгиев Йоцов, Александър Емилов Обретенов, Борис Николаев Кучков,
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Венцислав Емилов Мицов, Дончо Георгиев Генов, Илия Петков Диков, Марина Веселинова
Василева, Димитър Христов Христов, Мила Юриева Георгиева, Пейо Тодоров Пеев, Данаил
Свиленов Милев, Милена Славова Славова, Любомир Марков Денев, Рут Неделчева Колева,
Ева Валентинова Кирилова - Драганинска, Костадин Стоянов Георгиев - Калки, Красимир
Веселинов Куртев, Драгомир Асенов Ганчев, Богдан Томов Кръстев, Антоанела Ивелинова
Петрова, Недялко Атанасов Недялков.
Председателят:
Пристъпваме към тайно гласуване на постъпилите предложения за членове на Управителния
съвет на БМА. Тези от вас, които не разполагат с химикалки за попълването на листовете, могат
да получат нови на бюрото за регистрация. Имате на разположение 50 минути.
Времето за гласуване изтече. Прекратете гласуването. Моля комисията по избора да пристъпи
към преброяване на гласовете.
Пристъпваме към обявяването на резултатите. Моля председателят на комисията по избора да
обяви резултатите от гласуването, като за избрани се считат първите седем, получили най-много
гласове.
Председателят на Изборната комисия - Васил Гюров: За членове на нов Управителен съвет на
БМА са избрани: Христо Георгиев Йоцов, ЕГН 6002176643 – 123 гласа, Борис Николаев Кучков,
ЕГН 7008144985 – 102 гласа, Мила Юриева Георгиева, ЕГН 8406086295 – 103 гласа, Марина
Веселинова Василева , ЕГН 8206047917 – 88 гласа, Димитър Христов Христов, ЕГН 7603300182
– 85 гласа, Александър Емилов Обретенов, ЕГН 7805056703 – 82 гласа, Венцислав Емилов
Мицов, ЕГН 7104182846 – 74 гласа, Антоанела Ивелинова Петрова ЕГН 8209077978 – 69 гласа,
Богдан Томов Кръстев ЕГН 5612066540 – 62 гласа.
Поздравяваме новоизбраните членове на Управителния съвет на БМА!
Председателят обявява следното решение на ОС
Решение № 7: ОС на БМА избира за членове на Управителния съвет Христо Георгиев Йоцов,
Борис Николаев Кучков, Мила Юриева Георгиева, Марина Веселинова Василева, Димитър
Христов Христов, Александър Емилов Обретенов, Венци Емилов Мицов, Антоанела Ивелинова
Петрова, Богдан Томов Кръстев.
Председателят: Предлагам процедурно решение. Предлагам ЯВНО ГЛАСУВАНЕ за избор на
председател и зам. председател:
Гласуване:
За – единодушно;
Против – 0
Въздържал се – 0
Решение № 8: Приема процедурно решение изборът за председател и заместник – председател
да е чрез ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.
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Председателят:
Следва да пристъпим към избор на председател на Управителния съвет на БМА.
Имате думата за номинации за председател на Управителния съвет на БМА.
Мила Георгиева номинира Христо Георгиев Йоцов.
Има ли други предложения? (Няма)
Гласуване:
За: единодушно
Против: 0
Въздържал се: 0
Кворум – 111 гласа
Решение № 9: Избира за Председател на УС на БМА Христо Георгиев Йоцов, ЕГН 6002176643.
Председателят:
Следва да пристъпим към избор на заместник - председател на Управителния съвет на БМА.
Имате думата за номинации за заместник - председател на Управителния съвет на БМА.
Борис Кучков номинира Мила Юриева Георгиева;
Има ли други предложения? (Няма)
Гласуване:
За – единодушно;
Против - 0
Въздържал се - 0
Кворум - 104
Решение № 10: Избира за заместник - председател на УС на БМА Мила Юриева Георгиева, ЕГН
8406086295
Поздравяваме новоизбрания заместник - председател на Управителния съвет на БМА!
Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от длъжност на членовете на Контролен съвет
Председателят:
Има ли желаещи за изказвания? (Няма)
Председателят:
Подлагам на гласуване т. 3 от дневния ред Освобождаване от длъжност на членовете на
Контролен съвет. Който е “за”, моля да гласува.
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Предложението се гласува. Преброяване – резултат:
За – единодушно
Против – 0
Въздържали се – 0
Кворум: 115
Решение № 11: ОС на БМА освобождава членовете на Контролния съвет.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на членове на Контролен съвет на сдружението.
Председателят:
Броят на членовете на Контролния съвет е 3 души, които не могат да бъдат членове на
Управителния съвет на сдружението. На всяка бюлетина следва да бъдат написани 3 имена с
име и фамилия. В случай, че на нея са написани повече имена тя се счита за невалидна. Моля
Комисията по избора отново да заеме мястото си.
Да пристъпим към предложенията за членове на Контролния съвет на БМА. Имате думата.
Председателят:
Номинация за Контролен съвет:
Христо Йоцов – Номинирам Васил Василев
Мила Георгиева – Номинирам досегашните членове на Контролния съвет за втори мандат, екип
сме: Красимира Василева Гьошева и Васил Костадинов Гюров.
Председател: Имате ли други номинации за членове на Контролен съвет? Ако няма други
номинации, предлагам процедурно решение, а именно изборът за членове на Контролния съвет
да е чрез явно гласуване.
Гласуване на решението:
За – единодушно;
Против – 0
Въздържали се – 0
Решение № 12: Единодушно се прие изборът за членове на Контролния съвет да е с явно
гласуване:
Председателят: Кворумът към настоящия момент е 106 члена. Пристъпваме към процедурата
по гласуване. Гласуваме досегашните членове на Контролния съвет да бъдат избрани за втори
мандат.
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Гласуване:
За – единодушно;
Против – 0
Въздържали се – 0
Председателят:
С единодушие беше взето решение досегашните членовете да бъдат избрани за втори пореден
мандат в състава на Контролния съвет на БМА.
Решение № 13: Общото събрание на БМА с единодушие взе решение за членове на Контролния
съвет да бъдат избрани досегашните такива, а именно Васил Стоянов Василева, ЕГН
7011276647, Красимира Василева Гьошева, ЕГН 6409034497 и Васил Костадинов Гюров, ЕГН
6503106269. Поздравяваме новоизбраните членове на Контролния съвет на БМА!

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни
До този момент няма постъпили предложения за обсъждане в тази точка. Има ли предложения
за разискване?
Мила Георгиева: По програма МОСТ, безплатно кандидатства, флаери, кандидатстване; това е
най-мащабната програмата, в която сме участвали като организация. Мила може да ви даде
информация.
Председателят: Има ли други предложения за обсъждане в т. 5 от дневния ред РАЗНИ?
Не.
Председателят: Има ли предложения за допълнителни въпроси, които да бъдат коментирани на
това Общо събрание на БМА?
Председателят:
Поради изчерпване на Дневния ред закривам днешното заседание на ОС.
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