Протокол от Общо събрание на членовете на Сдружение „Синя България“
проведено на 13.11.2021
Присъстващи членове: 33
Членове, представени чрез пълномощници: 19
Общо регистрирани: 52
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на Сдружението от Управителния съвет.
2.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
Гласуване:
„ЗА” – 50 гласа
„ПРОТИВ” – 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас
Предложението е прието.
3.Промяна на Устава на Сдружение „Синя България“
Предложение:
В чл. 27 от Устава се правят следните промени:
Чл. 27 (2) Поканата се обявява в Регистъра на Юридическите лица с
Нестопанска Цел най-малко 1 месец преди насрочената дата на Общото
събрание. В същия срок поканата се публикува и на интернет-страницата на
Сдружението – www.sinyabulgaria.org. По решение на Управителния съвет
поканата може да бъде обявена, освен по посочените начини, и по друг
подходящ начин, в т.ч. изпращане по електронна поща до всички членове,
които са предоставили адрес на такава, обявяване на поканата в средства за
масово осведомяване, социални мрежи и др.
(6) Решенията на Общото събрание се взимат посредством явно гласуване с
мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 20,
ал. 3 и чл. 25, т.1 и т.2, които се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите
членове на Сдружението.
В чл. 28 от Устава се правят следните промени:
Чл. 28 (2) Управителният съвет на Сдружението е в състав от 7/седем/ или 9
/девет/ члена, които са членове на Сдружението, като конкретния брой на
членовете на управителния съвет се определя от общото събрание.

Гласуване:
ЗА” – 48 гласа
„ПРОТИВ” – 3 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас
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Предложението е прието.
Определяне броя на членовете на УС според чл. 28 ал. 2:
7 /СЕДЕМ/ – 52 гласа
9 /ДЕВЕТ/ – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
В предстоящия мандат Управителният съвет ще се състои от 7 /седем/ души.
Избор на преброители:
Предложени са Елена Дюлгерова, Петър Ганев и Райчин Генов.
ЗА” – 52 гласа
„ПРОТИВ” – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Предложението е прието.
4.Избор на нов Управителен съвет на Сдружението.
Кандидати:
1. Вангел Кьосев - 48 гласа
2. Влади Николов - 48 гласа
3. Георги Димитров - 40 гласа
4. Даниел Стрезов - 36 гласа
5. Димитър Костадинов - 28 гласа
6. Иван Евстатиев - 39 гласа
7. Момчил Лазаров - 50 гласа
8. Наталия Славова - 21 гласа
9. Никола Бушняков - 45 гласа
Избрани:
1. Вангел Кьосев
2. Влади Николов
3. Георги Димитров
4. Даниел Стрезов
5. Иван Евстатиев
6. Момчил Лазаров
7. Никола Бушняков
5. Общото събрание на СНЦ „Синя България“ приема решение да се разпореди
с правото на собственост върху притежавания от него пакет акции от капитала
на ПФК Левски АД, посредством безвъзмездно дарение в полза на
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новоучреденето сдружение с нестопанска на привържениците на Левски, след
неговото учредяване по надлежен ред. Дарението ще бъде осъществено под
условие: новоучреденото сдружение да е собственик мажоритарния пакет
акции в капитала на ПФК Левски АД, както и под условието бъдещият
приобретател на дарения пакет от акции да няма право да ги прехвърля на
трети лица.
Гласуване:
„ЗА” – 50 гласа
„ПРОТИВ” – 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 гласа
Предложението е прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

.........................................................................................
Никола Генов

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

..........................................................................................
Иван Цолов
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