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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ 

НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ 

СПОНДИЛИТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2013 г. ОТ 14:30 ч. 

 

 Днес, 30.03.2013 г., в гр. София, на адрес: ул. „Княз Борис I“ № 73, се проведе 
заседание на Общото събрание на Българското сдружение на болните от болестта на 
Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, рег. по ф.д. № 666/2009 г. по описа на СГС – ФО, 
6-ти състав, с ЕИК по БУЛСТАТ 175815750. 
 При извършената проверка на явилите се членове на Сдружението към 13:30 ч. 
се установи, че присъстват 10 (десет) от общо 130 (сто и тридесет) члена на 
Сдружението, при което Председателят на сдружението – г-н Живко Янчев Янков 
уведоми присъстващите, че не е налице необходимият кворум за провеждането на 
заседанието, поради което Общото събрание не може да взема решения. 
 При така установената липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание следва да се проведе същия ден в 14:30 ч., на същото място и при същия 
дневен ред и съобразно поканата, обнародвана от УС на Сдружението в ДВ, бр. 18/2013 
г. 
 При извършената проверка на явилите се членове на Сдружението към 14:30 ч. 
се установи, че присъстват 15 (петнадесет) от общо 130 (сто и тридесет) члена на 
Сдружението, при което Председателят на сдружението – г-н Живко Янков уведоми 
присъстващите, че на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание може да взема 
решения. 
 Председателят на сдружението г-н Янков предложи, преди да се пристъпи към 
работа по предварително обявения дневен ред, Общото събрание да избере на 
основание чл. 25 от Устава координатор (председател на Общото събрание), който да 
ръководи заседанието на Общото събрание, на основание чл. 32, ал. 1 от Устава 
секретар-протоколист, който да изготви протокола от Общото събрание, както и двама 
преброители на гласовете измежду присъстващите на Общото събрание членове на 
Сдружението. Председателят предложи за координатор на Общото събрание да бъде 
избран Зам.-председателят на Управителния съвет на Сдружението – Ясен Здравков 
Ковачев, ЕГН 0000000000, за секретар-протоколист на Събранието – Калина Петрова 
Евангелатова, ЕГН 0000000000 – член на сдружението, а за преброители на гласовете – 
Илиян Иванов Гавазов, ЕГН 0000000000 и Снежана Лазарова Божинова, ЕГН 
0000000000 – членове на Сдружението. 
 Други предложения не постъпиха. Общото събрание пристъпи към гласуване. 
 По предложението за координатор на Общото събрание да бъде избран Зам.-
председателят на Управителния съвет на Сдружението – Ясен Здравков Ковачев: 
     ЗА: 12 (дванадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

 По предложението за секретар-протоколист на Общото събрание да бъде 
избрана Калина Петрова Евангелатова – член на Сдружението: 
     ЗА: 12 (дванадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

По предложението за преброител на гласовете да бъде избран Илиян Иванов 
Гавазов – член на Сдружението: 
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     ЗА: 12 (дванадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

 По предложението за преброител на гласовете да бъде избрана Снежана 
Лазарова Божинова  – член на Сдружението: 
     ЗА: 12 (дванадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

 Председателят на Сдружението констатира, че във връзка с проведените 
гласувания не са постъпили възражения, поради което, в резултат на гласуването, 
Общото събрание прие следното 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1: 

 1. ИЗБИРА за координатор на Общото събрание Зам.-председателя на 
Управителния съвет на Сдружението – Ясен Здравков Ковачев, ЕГН 0000000000; 
 2. ИЗБИРА за секретар-протоколист на Общото събрание Калина Петрова 
Евангелатова, ЕГН 0000000000 – член на Сдружението; 
 3. ИЗБИРА за преброители на гласовете членовете на Сдружението: 
 а) Илиян Иванов Гавазов, ЕГН 0000000000 и 
 б) Снежана Лазарова Божинова, ЕГН 0000000000. 
  

Избраният координатор на Общото събрание покани избраните секретар-
протоколист и преброители да пристъпят към изпълнение на възложените им от 
Общото събрание функции, след което запозна присъстващите членове с дневния ред, 
оповестен съобразно решението на Управителния съвет и поканата, обнародвана от УС 
на Сдружението в ДВ, бр. 18/2013 г., а именно: 
 1. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;  
 2. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;  
 3. приемане на решение за промяна в размера на членския внос, който се внася 
от членовете на сдружението;  
 4. приемане на бюджет на сдружението за 2013 г.;  
 5. приемане на промени в устава на БСБББ – АС;  
 6. освобождаване на членовете на УС от длъжност и избор на нов управителен 
съвет;  
 7. разни. 

Координаторът разясни на Общото събрание, че съгласно чл. 29, ал. 3 ЗЮЛНЦ, 
по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 
вземат решения, но независимо от това, ако има и други предложения, те трябва да 
бъдат обсъдени и гласувани, дори с оглед насрочването на ново Общо събрание, ако 
това е необходимо. 

Предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване за 
одобряване на така приетия и обявен от УС дневен ред: 

ЗА: 13 (тринадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения, поради което, в резултат на гласуването, 
Общото събрание прие следното 
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ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2: 

ОПРЕДЕЛЯ следния дневен ред, по който да се проведе заседанието на Общото 
събрание, така както е приет и обявен от УС: 
 1. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;  
 2. отчет за дейността на БСБББ – АС, от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.;  
 3. приемане на решение за промяна в размера на членския внос, който се внася 
от членовете на сдружението;  
 4. приемане на бюджет на сдружението за 2013 г.;  
 5. приемане на промени в устава на БСБББ – АС;  
 6. освобождаване на членовете на УС от длъжност и избор на нов управителен 
съвет;  

7. разни. 
 
По т. 1 от дневния ред, координаторът на Общото събрание даде думата на 

Председателя на Сдружението – г-н Янков, който докладва отчета за дейността на 
БСБББ – АС от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

След приключването на доклада, координаторът даде думата на присъстващите 
на Общото събрание членове за мнения, изказвания и предложения. По доклада се 
изказаха: Боряна Ботева, Снежана Божинова, Ясен Ковачев и доц. Божидар Ивков. 

След приключване на обсъжданията, координаторът подложи на гласуване 
предложението на УС за одобряване на така представения отчет: 

ЗА: 13 (тринадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения, поради което, в резултат на гласуването, 
Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред: 

ОДОБРЯВА отчета за дейността на БСБББ – АС от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
 
По т. 2 от дневния ред, координаторът на Общото събрание даде думата на 

Председателя на Сдружението – г-н Янков, който докладва отчета за дейността на 
БСБББ – АС от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

В рамките на доклада бе представена и формираната редакционна колегия на 
списанието на сдружението – „Бехтеревски търсения“, ISSN 1314-7463, първият брой 
на което стана факт в края на отчетния период. Редакционната колегия е в състав: 
главен редактор – доц. Божидар Ивков, Зам.-главен редактор – Снежана Божинова, 
членове: Бойко Бойчев, Боряна Ботева, Живко Янков, Калина Евангелатова, Цвета 
Апостолова, Ясен Ковачев. 

След приключването на доклада, координаторът даде думата на присъстващите 
на Общото събрание членове за мнения, изказвания и предложения. По доклада се 
изказаха: Боряна Ботева, Снежана Божинова, Ясен Ковачев и доц. Божидар Ивков. 

След приключване на обсъжданията, координаторът подложи на гласуване 
предложението на УС за одобряване на така представения отчет: 

ЗА: 13 (тринадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
 Предложението се приема. 
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 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения, поради което, в резултат на гласуването, 
Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред: 

ОДОБРЯВА отчета за дейността на БСБББ – АС от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 
г., включително формираната редакционна колегия на списанието на сдружението – 
„Бехтеревски търсения“, в състав: главен редактор – доц. Божидар Ивков, Зам.-главен 
редактор – Снежана Божинова, членове: Бойко Бойчев, Боряна Ботева, Живко Янков, 
Калина Евангелатова, Цвета Апостолова, Ясен Ковачев, на списанието на сдружението 
– „Бехтеревски търсения“, ISSN 1314-7463. 

 
По т. 3 от дневния ред, координаторът на Общото събрание даде думата на 

Председателя на Сдружението – г-н Янков, който докладва предложения от УС нов, 
намален размер на членския внос, който да се внася от членовете на сдружението, 
считано от 01.01.2013 г., в размер на 50 (петдесет) лева годишно, вносим на 2 (две) 
вноски за съответната година. 

След като предложението на УС бе представено, координаторът даде думата на 
присъстващите на Общото събрание членове за мнения, изказвания и предложения.  

Председателят г-н Янков даде в качеството си на член предложение размерът на 
членския внос да не се променя. 

Бойко Бойчев подкрепи предложението за размер на членския внос от 50 
(петдесет) лв. 

Снежана Божинова предложи членският внос да се намали, считано от 
01.01.2013 г., на 30 (тридесет) лв. годишно, вносим на 1 (една) вноска за съответната 
година. 

Боряна Ботева, Латинка Станчева и доц. Божидар Ивков предложиха размерът 
на членския внос да се намали, считано от 01.01.2013 г., на 60 (шестдесет) лв. годишно, 
вносим на 2 (две) вноски за съответната година. 

След приключване на обсъжданията, координаторът подложи на гласуване 
предложенията, както следва: 

По предложението за размер на членския внос, считано от 01.01.2013 г., 50 
(петдесет) лв. годишно, вносим на 2 (две) вноски за съответната година 

ЗА: 0 (нула); 
     ПРОТИВ: 13 (тринадесет) 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
Предложението не се приема. 

Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

 

По предложението размерът на членския внос да не се променя: 
ЗА: 3 (трима); 

     ПРОТИВ: 9 (девет) 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
Предложението не се приема. 

Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

 
По предложението за размер на членския внос, считано от 01.01.2013 г., 30 

(тридесет) лв. годишно, вносим на 1 (една) вноска за съответната година 
ЗА: 1 (един); 
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     ПРОТИВ: 11 (единадесет) 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
Предложението не се приема. 

Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

 
По предложението за размер на членския внос, считано от 01.01.2013 г., 60 

(шестдесет) лв. годишно, вносим на 2 (две) вноски за съответната година 
ЗА: 11 (единадесет); 

     ПРОТИВ:0 (нула) 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 4 (четирима) 
Предложението се приема. 

Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

 
В резултат на проведените гласувания, Общото събрание прие следното 
РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред: 

ПРИЕМА размер на членския внос, считано от 01.01.2013 г., 60 (шестдесет) лв. 
годишно, вносим на 2 (две) вноски за съответната година. 

 
По т. 4 от дневния ред, координаторът на Общото събрание даде думата на 

Председателя на Сдружението – г-н Янков, който докладва предложения от УС 
годишен бюджет на Сдружението за 2013 г. 

След приключването на доклада, координаторът даде думата на присъстващите 
на Общото събрание членове за мнения, изказвания и предложения. По доклада се 
изказаха: Снежана Божинова и доц. Божидар Ивков. Предложения за промени в 
предложения бюджет не постъпиха. 

След приключване на обсъжданията, координаторът подложи на гласуване 
предложението за приемане на бюджета, представен от УС: 

ЗА: 13 (тринадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведените 
гласувания не са постъпили възражения, поради което, в резултат на гласуването, 
Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред: 

ПРИЕМА годишен бюджет на Сдружението за 2013 г., представен от УС. 
 
По т. 5 от дневния ред, координаторът на Общото събрание даде думата на 

Председателя на Сдружението – г-н Янков, който докладва предложенията на УС за 
промени в Устава на Сдружението, а именно: в чл. 34, ал. 1 от Устава думата „пет“ да 
се замени с думата „три“, т.е. мандатът на УС да бъде намален от пет на три години. 

След като предложението на УС бе представено, координаторът разясни, че 
съгласно чл. 31, предл. 2 от Устава, решенията по чл. 22, б. “а” (тези за изменение и 
допълнение на Устава) се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове. С оглед на броя 
присъстващи членове обаче, такова мнозинство няма как да бъде постигнато, 
респективно не е налице изискуемият кворум за вземане на такова решение. Ето защо, 
координаторът предложи присъстващите да вземат процедурно решение, с което да се 
констатира невъзможността за вземане на решение, с което да бъде изменен уставът. 
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Други предложения не постъпиха, поради което координаторът подложи на 
гласуване процедурното предложение. 

ЗА: 13 (тринадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения, поради което, в резултат на гласуването, 
Общото събрание прие следното 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3: 

КОНСТАТИРА невъзможността за вземане на решение по т. 5 от дневния ред, с 
което да бъде изменен уставът – налице е липса на изискуемия кворум поради 
обстоятелството, че присъстващите не могат да формират изискуемото от чл. 31, предл. 
2 във връзка с чл. 22, б. “а” от Устава квалифицирано мнозинство. 

 
По т. 6 от дневния ред, координаторът на Общото събрание даде думата на 

Председателя на Сдружението – г-н Янков, който докладва постъпилите заявления от 
четирима от членовете на Управителния съвет: 

БОРЯНА ХРИСТОФОРОВА БОТЕВА – Зам. Председател; 
ЯСЕН ЗДРАВКОВ КОВАЧЕВ – Зам. Председател; 
ПАВЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ – Секретар; 
ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател. 
Изброените членове на Сдружението са изразили изричното си желание да бъдат 

освободени като членове на УС.  
Председателят г-н Янков докладва също, че петият член на УС – ЦВЕТА 

ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА – Секретар, не е вземала участие в заседанията на УС от 
февруари 2012 г., не е подписала след посочената дата нито един протокол дори 
неприсъствено, не отговаря на писмените покани за свикване на УС на заседания, 
включително и по отношение последното заседание на УС, с което е свикано и 
настоящото общо събрание, не отговаря на телефона, с който разполагат членовете на 
УС и на сдружението. Независимо от причината за това фактическо положение, налице 
е липса на изпълнение на задълженията за повече от една година. Това, с оглед на 
достъпната по закона и добрите нрави информация относно местонахождението и 
състоянието на този член на УС, представлява фактическа невъзможност за изпълнение 
на задълженията за повече от година (хипотезата по чл. 37, б. „г“ от Устава). 

Всички тези обстоятелства са наложили включването на тази точка в дневния 
ред, тъй като УС на практика е подал оставка, с изключение на един член, който не 
изпълнява функциите си за повече от година и също следва да бъде освободен. 

Няма как след освобождаването на желаещите, УС да се събира на заседания с 
кворум и да формира мназинство за вземане на решения, дори ако единственият 
неподал заявление за освобождаване член би вземал активно участие в работата на 
съвета, защото практически ще липсва членствен състав. 

По изложените съображения се налага и избирането на нов състав на Съвета, тъй 
като, съгласно чл. 33 от Устава, УС се състои от петима членове.  

В тази връзка координаторът даде думата на присъстващите членове за 
изказвания и предложения. 

За нов мандат бе предложен ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ от членовете на 
сдружението Латинка Станчева, Светослав Серафимов и Илиян Гавазов. 

За нов мандат бе предложен ПАВЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ от члена на 
сдружението Латинка Станчева. 
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За нови членове на УС бяха предложени следните членове на Сдружението: 
БОЙКО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ЕГН 0000000000 – предложен от Латинка Станчева 

– член на Сдружението. 
ЛАТИНКА РАДОСЛАВОВА СТАНЧЕВА – предложена от Калина 

Евангелатова – член на Сдружението. Латинка Станчева си направи самоотвод. 
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ КРУМОВ, ЕГН 0000000000 – предложен от 

Живко Янков – член на Сдружението. 
КАЛИНА ПЕТРОВА ЕВАНГЕЛАТОВА – предложена от Боряна Ботева – член 

на Сдружението. Калина Евангелатова си направи самоотвод. 
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ, ЕГН 0000000000 – предложен от 

Боряна Ботева – член на сдружението. 
Други предложения не постъпиха. 
След приключване на обсъжданията, координаторът обобщи постъпилите 

искания и предложения за гласуване, което да бъде извършено поименно за всеки от 
освобождаваните и избираните членове на УС:  

1.1. да бъде освободена като член на УС БОРЯНА ХРИСТОФОРОВА БОТЕВА – 
Зам. Председател;  

1.2. да бъде освободен като член на УС ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател;  
1.3. да бъде освободен като член на УС ЯСЕН ЗДРАВКОВ КОВАЧЕВ – Зам. 

Председател;  
1.4. да бъде освободен като член на УС ПАВЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ – 

Секретар;  
1.5. да бъде освободена като член на УС ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА – 

Секретар;  
2.1. да бъде избран за нов член на Управителния съвет БОЙКО ИВАЙЛОВ 

БОЙЧЕВ, ЕГН 0000000000; 
2.2. да бъде избран за нов член на Управителния съвет СВЕТОСЛАВ 

ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ, ЕГН 0000000000; 
2.3. да бъде избран за нов член на  Управителния съвет КРАСИМИР 

АЛЕКСАНДРОВ КРУМОВ, ЕГН 0000000000; 
2.4. да бъде избран за нов мандат като член на Управителния съвет ЖИВКО 

ЯНЧЕВ ЯНКОВ, ЕГН 0000000000; 
2.5. да бъде избран за нов мандат като член на Управителния съвет ПАВЕЛ 

ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 0000000000. 
Координаторът разясни, че съгласно чл. 29, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 31, предл. 1, във 

вр. с чл. 22, б. “в” от Устава на Сдружението, решенията се вземат с мнозинство от 
присъстващите за всеки от освобождаваните, съответно избираните членове на УС, 
като за всеки един следва да се гласува поотделно. 

Координаторът даде думата на присъстващите на Общото събрание членове за 
въпроси, изказвания и други предложения по начина на гласуване. Такива не 
постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване. 

По предложението за освобождаване на БОРЯНА ХРИСТОФОРОВА БОТЕВА 
от състава на Управителния съвет: 

ЗА: 9 (девет); 
     ПРОТИВ: 1 (един) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 5 (петима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 
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По предложението за освобождаване на ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ от състава на 
Управителния съвет: 

ЗА: 11 (единадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 4 (четирима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

По предложението за освобождаване на ЯСЕН ЗДРАВКОВ КОВАЧЕВ от 
състава на Управителния съвет: 

ЗА: 12 (дваданедет); 
     ПРОТИВ: 1 (един) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

По предложението за освобождаване на ПАВЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ от 
състава на Управителния съвет: 

ЗА: 11 (единадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 4 (четирима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

По предложението за освобождаване на ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА 
от състава на Управителния съвет: 

ЗА: 13 (тринадесет); 
     ПРОТИВ: 0 (нула) 
     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (двама) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 
 По предложението за избиране на БОЙКО ИВАЙЛОВ БОЙЧЕВ, ЕГН 
0000000000, за член на Управителния съвет: 

ЗА: 11 (единадесет);        
ПРОТИВ: 0 (нула) 

     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 4 (четирима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

По предложението за избиране на СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ, 
ЕГН 0000000000, за член на Управителния съвет: 

ЗА: 12 (дванадесет);   
ПРОТИВ: 0 (нула) 

     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 

По предложението за избиране на КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ КРУМОВ, ЕГН 
0000000000, за член на Управителния съвет: 
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ЗА: 11 (единадесет);  
ПРОТИВ: 0 (нула) 

     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 4 (четирима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 
 По предложението за избиране на ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ, ЕГН 0000000000, за 
нов мандат като член на Управителния съвет: 

ЗА: 12 (дванадесет);  
ПРОТИВ: 0 (нула) 

     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 
 По предложението за избиране на ПАВЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 
0000000000, за нов мандат като член на Управителния съвет: 

ЗА: 12 (дванадесет);  
ПРОТИВ: 0 (нула) 

     ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 3 (трима) 
 Предложението се приема. 

 Координаторът на Общото събрание констатира, че във връзка с проведеното 
гласуване не са постъпили възражения. 
 В резултат на проведените гласувания, Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред: 

1.1. ОСВОБОЖДАВА като член на Управителния съвет БОРЯНА 
ХРИСТОФОРОВА БОТЕВА, ЕГН 0000000000; 

1.2. ОСВОБОЖДАВА като член на Управителния съвет ЖИВКО ЯНЧЕВ 
ЯНКОВ, ЕГН 0000000000; 

1.3. ОСВОБОЖДАВА като член на Управителния съвет ЯСЕН ЗДРАВКОВ 
КОВАЧЕВ, ЕГН 0000000000; 

1.4. ОСВОБОЖДАВА като член на Управителния съвет ПАВЕЛ ИВАНОВ 
ДИМИТРОВ, ЕГН 0000000000; 

1.5. ОСВОБОЖДАВА като член на Управителния съвет ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА 
АПОСТОЛОВА, ЕГН 0000000000; 

2.1. ИЗБИРА за член на Управителния съвет БОЙКО ИВАЙЛОВ БОЙЧЕВ, ЕГН 
0000000000; 

2.2. ИЗБИРА за член на Управителния съвет СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
СЕРАФИМОВ, ЕГН 0000000000; 

2.3. ИЗБИРА за член на Управителния съвет КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ 
КРУМОВ, ЕГН 0000000000; 

2.4. ИЗБИРА за член на Управителния съвет ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ, ЕГН 
0000000000; 

2.5. ИЗБИРА за член на Управителния съвет ПАВЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, 
ЕГН 0000000000. 

 
По т. 7 от дневния ред – разни, координаторът на общото събрание констатира, 

че няма други предварително постъпили предложения за разискване на конкретни 
въпроси, поради което няма и как Общото събрание да взема други решения. С оглед на 
изложеното, координаторът даде думата на присъстващите членове на Сдружението за 
изказвания под формата на свободна дискусия. 



10 

 
Поради изчерпване на дневния ред, в 15:58 часа координаторът закри 

заседанието на Общото събрание. 
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един 

за Софийския градски съд и един за архива на Сдружението. 
 
КООРДИНАТОР:     СЕКРЕТАР: 
 
 
.............................     ................................ 
 
 
ПРЕБРОИТЕЛ:     ПРЕБРОИТЕЛ: 
 
 
...........................     .............................. 


