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ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

НA СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ

КОНСУМАТОРИ”
гр. СОФИЯ

Днес, 25.03.2009 г., в гр. София, се проведе общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ”, гр. СОФИЯ.

Събранието бе открито от г-н Константин Стаменов, председател на БФИЕК. Той
приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на
събранието, като предложи да бъде избран, секретар на събранието, както и
преброител при гласуването. Поради липсата на кворум (половината на членовете на
БФИЕК) и съгласно чл. 27 от устава г-н Стаменов предложи събранието да бъде
отложено с един час за 14:30 часа.
Той предложи да бъде избран както следва:

1. За Секретар и преброител на гласовете: г-н Константин Симеонов
Делисивков.
2. Заседанието да се отложи за 14:30

Общото събрание констатира, че други предложения на секретар и преброител на
гласовете на събранието не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Секретар и преброител на гласовете се избира: г-н Константин Симеонов
Делисивков.

2. Събранието се отлага за 14:30 часа.
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Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение: 7 от членовете на
Общото събрание.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така
проведеното гласуване и резултатите от него.

В 14:30 часа председателят предложи на присъстващите, събранието да се проведе
по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на чл. 3 от Устава на БФИЕК, а именно промяна на седалището и

адреса на управление на сдружението.

Председателят на сдружението г-н Константин Стаменов направи предложение

седалището и адреса на управление на сдружението да бъдат прехвърлени на

адрес: ул. "Хан Аспарух" №8, София п.к. 1463.

След това Председателят даде думата на желаещи членове на Общото събрание

да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива

нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към

гласуване на предложението за промяна на чл.3 от Устава на БФИЕК.

Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Променя се седалището и адреса на управление на сдружението на ул. "Хан
Аспарух" №8, гр. София, п.к. 1463.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното по точка едно от дневния ред: 7 от
членовете на Общото събрание.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното решение - няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" за предложеното решение - няма.
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така
проведеното гласуване и резултатите от него.



Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите
съобразен с чл.26 от Устава на Сдружението.

Константин Стаменов                                                               Константин Делисивков
Председател на УС                                                                             Секретар и

Преброител на гласовете


