ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПОСРЕДНИЦИ
Днес, 21. 06. 2011 (двадесет и първи юни две хиляди и единадесета) година, от
16:00 часа по седалището на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници (БАЛИП) в гр. София, в заседателната зала на ИП „Карол” АД на адрес:
София, ул. „Златовръх” № 1, се проведе редовно годишното общо събрание на БАЛИП.
Заседанието е свикано по реда на чл. 18 от Устава на БАЛИП, по инициатива на
Управителния съвет, чрез изпращане на писмени покани до членовете на Асоциацията.
Общото събрание (ОС) се открива в 16.00 часа от г-н Любомир Бояджиев –
представляващ ИП „БенчМарк Финанс” АД, Председател на УС на БАЛИП и се провежда
при спадащ кворум. Определеният от Устава на Асоциацията кворум е повече от
половината от членовете й, или 15 и повече членове и след като към обявения начален
час - 15 ч. не е налице този брой членове, съгласно чл. 19 от Устава при липса на
кворум Общото събрание се отлага с един час на същото място и при същия дневен
ред и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.
ОС се провежда при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на БАЛИП, и е свикано по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл.
18, ал. 3 от Устава на БАЛИП, с писмени покани до членовете на Асоциацията
Присъстват законните представители и/или надлежно упълномощени пълномощници на
14, от общо 28 инвестиционни посредници - членове на БАЛИП, съгласно приложения
списък, изготвен в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Устава на БАЛИП и съставляващ
неразделна част от настоящия протокол.
Г-н Бояджиев предложи на заседанието на ОС да бъдат допуснати г-жа Диана
Гергинова, юрисконсулт на ИП „БенчМарк Финанс” АД, г-н Евгений Жишев, главен
секретар на БАЛИП, и г-жа Красимира Желева, главен счетоводител на БАЛИП и
помоли присъстващите членове да гласуват за оставането им в залата.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО
прие следното решение:
Г-жа Диана Гергинова, г-н Евгений Жишев и г-жа Красимира Желева
да останат в залата и да вземат участие в заседанието.
Г-н Бояджиев предложи да бъдат избрани за Председател на ОС г-жа Диана
Гергинова, а за секретар - преброител на ОС – г-н Евгений Жишев. Даде думата на
присъстващите за други предложения, такива не бяха направени и се премина към
гласуване.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО
прие следното решение:
Избира за Председател на ОС г-жа Диана Гергинова и за секретар преброител на ОС г-н Евгений Жишев.
Госпожа Гергинова посочи, че на събранието са представени 14 (четиринадесет)
члена на БАЛИП и съгласно действащото законодателство, чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл.
20, ал. 4 от Устава на БАЛИП, Общото събрание не може да взима решения по въпроси,
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които не са включени в предварително обявения в поканата, разпратена до членовете
на Асоциацията в уставно определения срок дневен ред, а именно:
1. Приемане на годишния отчет за дейността на УС за периода юни 2010 г. – май 2011
г.;

Проек т за реш ение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на УС за
дейността на БАЛИП за периода юни 2010 г. – май 2010 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността
през 2010 г.;

Проек т за реш ение по т. 2: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и
баланса на Асоциацията за дейността през 2010 г.;

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на
Управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2010 г.

Проек т за реш ение по т. 3: Общото събрание освобождава от отговорност членовете
на управителния съвет на БАЛИП за дейността им през 2010 г.
4. Приемане на програма за дейността на БАЛИП за 2011-2012 г.

Проек т за реш ение по т. 4: Общото събрание приема програма за дейността на

БАЛИП за 2012 г.

5. Приемане бюджет на БАЛИП за периода юни 2011 г. – май 2012 г. Вземане на
решение за размера на годишния членски внос и срока за плащането му. Приемане на
решение за размера на встъпителната вноска за нови членове.

Проек т за реш ение т. 5: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за периода юни
2011 г. – май 2012 г. Общото събрание взема решение за размера на годишния членски
внос и срока за плащането му. Общото събрание приема решение за размера на
встъпителната вноска за нови членове.
6. Избор на членове на Управителния съвет.
Проек т на реш ение по т. 6: Общото събрание избира членове на Управителния
съвет.
7. Избор на членове на Комисията по етика.
Проек т на реш ение по т. 7: Общото събрание избира членове на Комисията по етика.
8. Разни.
Г-жа Гергинова указа на присъстващите членове, че на основание чл. 20, ал. 2
от Устава, решенията по въпросите от дневния ред, с изключение на решенията по т. 3
и т. 6 от обявения дневен ред, са законни, ако са взети с мнозинство от гласовете на
присъстващите членове, а за приемане на решенията по т. 3 и т. 6 от дневния ред, а
именно: за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на
БАЛИП и за избор на членове на УС, са необходими гласовете на не по-малко от 2/3 от
гласовете на присъстващите членове. По въпроси, които не са включени в обявения в
поканата дневен ред, общото събрание не може да взема решения. Г-жа Гергинова
поясни, че членовете на Асоциацията могат да поставят въпроси и вземат отношение
по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно дейността на Асоциацията,
независимо дали последните са включени в дневния ред. Пълномощниците имат
същите права да се изказват и да задават въпроси на общото събрание, както
членовете, които представляват.
Г-жа Гергинова премина към т.1 от предварително обявения дневен ред.
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ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния отчет
за дейността на УС за периода юни 2010 г. – май 2011 г.. Председателят на ОС
предостави думата на г-н Любомир Бояджиев да представи годишния отчет за
дейността на БАЛИП през периода юни 2010 г. – май 2011 г. Г-н Бояджиев запозна
присъстващите с резюме на отчета за периода юни 2010 - 2011 г., като указа, че след
приемането му от ОС, пълният текст ще бъде качен на страницата на БАЛИП в
Интернет. Г-жа Гергинова даде думата на членовете за коментари и въпроси.
След приключване на разискванията се премина към гласуване.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание
ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

на

БАЛИП

Общото събрание на БАЛИП приема годишния отчет за дейността на УС за
периода юни 2010 г. – май 2011 г.
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за дейността през 2010 г. и оповести, че
към материалите за ОС има приложен счетоводен отчет и баланса на Асоциацията за
дейността през 2010г. Даде думата за коментари и въпроси и Г-н Бояджиев поиска
думата и изнесе основните данни от предварително раздадените годишен счетоводен
отчет и баланс на Асоциацията. Той даде информация за приходите и разходите през
отчетния период. Най-големи разходи са свързани с перата „Работна заплата” и
членски внос в Международния съвет на асоциациите по ценни книжа (International
Council of Securities Associations или ICSA). За първи път в историята на Асоциацията
има приходи от осъществената във връзка с предмета на дейност на Асоциацията
стопанска дейност, а именно от организираните курсове за брокери и инвестиционни
консултанти. Г-жа Радослава Масларска, изпълнителен директор на ИП „Елана
Трейдинг” АД поясни, че съществува възможност членството на БАЛИП в ICSA да се
преобразува и БАЛИП да придобие статут на наблюдател, като това ще се отрази в
отпадане или рязко ограничаване на размера на членския внос към ICSA, който е
твърде обременителен за организацията.
След приключване на разискванията се премина към гласуване.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание
ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 2 от дневния ред:

на

БАЛИП

Общото събрание на БАЛИП приема годишния счетоводен отчет и баланса на
Асоциацията за дейността през 2010 г.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЛИП за
дейността им през 2010 г. Председателят на ОС предложи, членовете на ОС да гласуват
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за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2010 г., като
поясни, че понастоящем членове на УС са: ИП „БенчМарк Финанс” АД, ИП „Елана
Трейдинг” АД, ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, ИП „Карол” АД, ИП „Капман” АД, ИП
„Бета Корп” АД и ИП „Ти Би Ай Инвест” ЕАД. Председателят даде думата за въпроси, и
коментари.
След приключване на разискванията се премина към гласуване.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание
ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 3 от дневния ред:

на

БАЛИП

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния
съвет на БАЛИП за дейността им през 2010 г.
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 4 от дневния ред: Приемане на програма за
дейността на БАЛИП за 2011 – 2012 г. Г-жа Гергинова указа, че програмата за
дейността на БАЛИП за 2011 – 2012 г. е приложена към материалите за ОС и членовете
са се запознали с нея, след което даде думата за изказвания.
След приключване на разискванията се премина към гласуване.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание
ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 4 от дневния ред:

на

БАЛИП

Общото събрание прие програмата за дейността на БАЛИП за 2011 - 2012 г.
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 5 от дневния ред: Приемане бюджет на БАЛИП
за периода юни 2011 г. – май 2012 г. Вземане на решение за размера на годишния
членски внос и срока за плащането му. Приемане на решение за размера на
встъпителната вноска за нови членове.
Г-жа Гергинова даде думата на г-н Бояджиев да разясни основните позиции по
проектобюджета за периода юни 2011 г. – май 2012 г., в това число основните пера по
приходите и разходите. Господин Бояджиев запозна присъстващите с предложението на
УС на БАЛИП за решение по тази точка, а именно: да няма встъпителната вноска за
новопостъпили членове и членският внос за 2011 г. да бъде в размер на 1000 лв.
Г-н Бояджиев посочи поименно членовете, които не са се издължили за
членския внос към Асоциацията, като подробно запозна присътващите с конретните
параметри на задълженията. Г-н Бояджиев посочи, че Асоциацията ще работи за
привличане на нови членове, в това число и банки. Г-н Атанас Бойчев, изпълнителен
директор на ИП „Бета Корп” АД, поиска думата и посочи, че финансовият сектор
преживява трудни моменти поради ефектите на глобалната финансова криза и постави
въпроса за намаляване размера на членския внос, като бюджетът съответно да се
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преработи и се намали в приходната част. Г-н Бойчев посочи изрично, че това не е
предложение за решение, по-скоро покана за дискусия. Г-н Бояджиев взе думата и
указа, че в предходните години преди 2009 г. членският внос е бил в размер на 2000
лв., през 2009 г. размерът на членския внос е бил нулев, а през 2010 г. - 1000 лв.,
което, според него, води до извода, че БАЛИП се е съобразила със затрудненията в
сектора, но са необходими буфери в бюджета с оглед осигуряване на стабилност. Г-жа
Цветанка Тодорова, изпълнителен директор на „Балканска инвестиционна компания”
АД, поиска думата и предложи да има встъпителна вноска за новопостъпили членове и
тя да е по-висока – в размер на 2000 лв., а членският внос за 2011 г. да бъде в размер
на 1000 лв. Представителят на ИП „Позитива” поиска думата и предложи размерът на
встъпителната вноска да е 5 000 лв., а членският внос за 2011 г. да бъде в размер на
1000 лв. Други предложения не постъпиха.
След приключване на разискванията се премина към гласуване на така
направените предложения за решения. Председателят предложи на присъстващите
процедурно, най – напред да бъде подложено на гласуване, предложението за
приемане на бюджета на Асоциацията за периода юни 2011 г. – май 2012 г., след което
постъпилите предложения за размера на членския внос за 2011 година и за
встъпителна вноска за новите членове да бъдат подложени на гласуване по реда на
постъпването им.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП
ЕДИНОДУШНО прие следното процедурно решение по т. 5 от дневния ред:
Най – напред да бъде подложено на гласуване, предложението на УС за
приемане на бюджета на Асоциацията за периода юни 2011 г. – май 2012 г.,
след което постъпилите предложения за размера на членския внос за 2011
година и за встъпителна вноска за новите членове да бъдат подложени на
гласуване по реда на постъпването им.
Председателят запозна присъстващите с предложението на УС относно приемане на
бюджета на Асоциацията, а именно: Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за
периода юни 2011 г. – май 2012 г., след което бе пристъпено към гласуване.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма.
„Въздържали се”: няма
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП
ЕДИНОДУШНО прие следното решение по т. 5 от дневния ред:
Общото събрание приема бюджет на БАЛИП за периода юни 2011 г. – май
2012 г.
Председателят запозна присъстващите с първото предложение за решение, направено
от УС на Асоциацията във връзка с размера и встъпителната вноска, а именно: да няма
встъпителната вноска за новопостъпили членове и членският внос за 2011 г. да бъде в
размер на 1000 лв., след което го подложи на гласуване:
Гласуване:
„За”: няма;
„Против”: 12 гласа.
„Въздържали се”: 2 гласа.
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В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП не прие
предложението за решение по т. 5 от дневния ред, направено от УС на БАЛИП, да
няма встъпителната вноска за новопостъпили членове и членският внос за 2011 г. да
бъде в размер на 1000 лв.
Председателят запозна присъстващите с второто постъпило предложение за
решение по т. 5, направено от г-жа Цветанка Тодорова, изпълнителен директор на
„Балканска инвестиционна компания” АД, както следва: да има встъпителна вноска за
новопостъпили членове и в размер на 2000 лв., а членският внос за 2011 г. да бъде в
размер на 1000 лв.
Гласуване:
„За”: 12 гласа;
„Против”: 1 глас
„Въздържали се”: 1 глас.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП прие предложението
за решение по т. 5 от дневния ред, направено от г-жа Цветанка Тодорова,
изпълнителен директор на „Балканска инвестиционна компания” АД да има встъпителна
вноска за новопостъпили членове и в размер на 2000 лв., а членският внос за 2011 г. да
бъде в размер на 1000 лв.
Председателят запозна присъстващите с последното постъпило предложение за
решение, направено от ИП „Позитива”: размерът на встъпителната вноска да бъде 5
000 лв., а членският внос за 2011 г. да бъде в размер на 1000 лв. и го подложи на
гласуване.
Гласуване:
„За”: 1 гласа;
„Против”: 12 глас
„Въздържали се”: 1 глас.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП не прие
„Позитива”:
предложението за решение по т. 5 от дневния ред, направено от ИП
размерът на встъпителната вноска да бъде 5 000 лв., а членският внос за 2011 г. да
бъде в размер на 1000 лв..
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП прие
следното решение по т. 5 от дневния ред:
Общото събрание единодушно приема бюджета на БАЛИП за периода юни
2011 г. – май 2012 г. ОС с мнозинство от 12 броя гласове, представляващи 85,
71% от представените членове на Асоциацията, приема решение
встъпителната вноска за новопостъпили членове да бъде в размер на 2000
лв., а размерът на членския внос за 2011 г. да бъде 1000 лв.
ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 6 от дневния ред: Избор на членове на
Управителния съвет. Г-жа Гергинова направи процедурно предложение за по – делово
протичане на събранието присъстващите да гласуват за членове на Управителния съвет
с бюлетини за гласуване, в които са включени всички членове на БАЛИП, като предвид
ограничението на чл. 22 от устава относно максималния брой на членовете на УС, а
именно: 7 броя, всеки от присъстващите следва да посочи най много 7 лица, които да
бъдат избрани за членове на УС, в противен случай бюлетината ще счита за
невалидна. Посочените в бюлетините лица ще бъдат класирани по брой събрани
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гласове и 7 – те инвестиционни посредници, събрали най – много гласове, да бъдат
гласувани en bloc, а при равен брой гласове – да се проведе явно гласуване и
съответните кандидатури да бъдат гласувани поименно.
Г-жа Гергинова предложи на гласуване така направеното
предложение относно процедурата по избор на членове на УС на БАЛИП.

процедурно

Гласуване:
„За”: 13 гласа;
„Против”: няма
„Въздържали се”: 1 глас.
Предложението се приема.
Председателят раздаде на присъстващите бюлетини за гласуване, след което бе
пристъпено към гласуване и преброяване на гласовете. След преброяване на гласовете
съгласно подадените бюлетини Председателят оповести получените резултати, както
следва:
За 6 броя дружества има подадени повече от 2/3 от гласовете на присъстващите
на ОС членове на БАЛИП, а именно:
За „Бенчмарк Финанс” АД – 13 гласа;
За „Бета Корп” АД – 12 гласа;
За „Елана Трейдинг” АД – 12 гласа;
За „Карол” АД – 12 гласа;
За „Булброкърс” ЕАД – 10 гласа;
За„Капман” АД – 10 гласа.
Две дружества са получили равен брой гласове, както следва: за „Първа финансова
брокерска къща” АД и за „Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон България” са подадени
еднакъв брой гласове – по 7 броя.
Във връзка с получените резултати и гласуваното процедурно решение, Председателят
подложи на явно гласуване кандидатурите, събрали равен брой гласове - на „Първа
финансова брокерска къща” АД и на „Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон България”, за
членове на УС, както следва:
За избор на „Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон България” за член на УС на
БАЛИП:
Гласуване:
„За”: 13 гласа;
„Против”: няма
„Въздържали се”: 1 глас.
За избор на „Първа финансова брокерска къща” АД за член на УС на БАЛИП:
Гласуване:
„За”: 2 гласа
„Против”: няма
„Въздържали се”: 12 гласа.
В резултат на проведеното гласуване повече гласове получава „Кей Би Си
Секюритис Н.В. – клон България”, а именно: 13 броя гласове, представляващи 92,85 от
представените членове на Асоциацията, поради което Председателят подложи на
гласуване en bloc следния състав на УС на БАЛИП, включващ членовете на БАЛИП,
набрали най-много гласове при проведено гласуване: „Бенчмарк Финанс” АД; „Бета
Корп” АД; „Булброкърс” ЕАД; „Елана Трейдинг” АД; „Карол” АД; „Капман” АД и„Кей Би
Си Секюритис Н.В. – клон България”.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
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„Против”: няма
„Въздържали се”: няма.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП прие
следното решение по т. 6 от дневния ред:
Общото събрание избира ЕДИНОДУШНО
Управителния съвет на БАЛИП:

избира

следните членове на

„Бенчмарк Финанс” АД;
„Бета Корп” АД;
„Булброкърс” ЕАД;
„Елана Трейдинг” АД;
„Карол” АД;
„Капман” АД;
„Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон България”.
ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 7 от дневния ред: Избор на членове на
Комисията по етика.
Председателят запозна присъстващите с настоящите общо 5 броя лица - членове на
Комисията по етика, след което направи процедурно предложение, за по-делово
протичане на събранието, за избор на членове на Комисията по етика да се гласува с
бюлетини за гласуване, в които са включени всички членове на БАЛИП, като
присъстващите следва да посочат съответните наименования на инвестиционните
посредници, които желаят да бъдат избрани за членове на Комисията по етика и тези,
събрали най-много гласове при гласуването с бюлетина, да бъдат гласувани en bloc, а
при равен брой гласове - да се проведе явно поименно гласуване от ОС за определяне
на спечелилия кандидат.
Г-жа Гергинова предложи на гласуване така направеното процедурно
предложение.
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
„Против”: няма
„Въздържали се”: няма.
Предложението се приема.
Председателят раздаде на присъстващите бюлетини за гласуване, след което бе
пристъпено към гласуване и преброяване на гласовете. След преброяване на гласовете
съгласно подадените бюлетини Председателят оповести получените резултати, както
следва:
За „Бенчмарк Финанс” АД – 10 гласа;
За „Бета Корп” АД – 8 гласа;
За „Булброкърс” ЕАД – 8 гласа;
За „Карол” АД - 7 гласа.
Две дружества са получили равен брой гласове – по 6 гласа и това са: „Фоукъл
Пойнт Инвестмънтс” АД и „Елана Трейдинг” АД. Във връзка с получените резултати и
гласуваното процедурно решение Председателят подложи на явно гласуване
кандитатурите на „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД и „Елана Трейдингт” АД за членове
на Комисията по етика.
За „Елана Трейдинг” АД:
Гласуване:
„За”: 14 гласа;
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„Против”: няма
„Въздържали се”: няма
За – „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД:
Гласуване:
„За”: няма
„Против”: няма
„Въздържали се”: 14 гласа.
След получените резултати от гласуването с бюлетини и явното гласуване
между „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД и „Елана Трейдинг” АД, при който повече
гласове получава „Елана Трейдинг” АД, а именно: 14 гласа или 100 % от представените
членове на Асоциацията, Председателят подложи на гласуване en bloc следния състав
на Комисията по етика на БАЛИП, включващ членовете на БАЛИП, набрали най-много
гласове при проведено гласуване :„Бенчмарк Финанс” АД; „Бета Корп” АД; „Булброкърс”
ЕАД; „Елана Трейдинг” АД и „Карол” АД.
Гласуване:
„За”: 14
„Против”: няма
„Въздържали се”: няма.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на БАЛИП прие
следното решение по т. 7 от дневния ред:
Общото събрание избира ЕДИНОДУШНО
Комисията по етика на на БАЛИП:

избира

следните членове на

„Бенчмарк Финанс” АД;
„Бета Корп” АД;
„Булброкърс” ЕАД;
„Елана Трейдинг” АД;
„Карол” АД.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Г-жа Гергинова премина към т. 8 от дневния ред: Разни. Г-жа Гергинова даде думата на
присъстващите членове за предложения, въпроси и коментари. Такива не постъпиха.
След изчерпване на точките от дневния ред Председателят на ОС закри заседанието на
редовното годишно ОС на БАЛИП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Д. ГЕРГИНОВА/

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

/Е. ЖИШЕВ/
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