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Изх.№ 7 /28.06.2021 г. 

До:  Членовете на АССП 

От:  Десислава Тортопова – Председател на УС на АССП 

Относно: Общо събрание членовете на АССП  

 

П О К А Н А 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 

ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:30 ч. в Зала Витоша - 2, находяща се на ул. Баку    № 

3 - www.vitoshaparkhotel.com.  Залата е непосредствено до Витоша Парк Хотел (ул."Росарио" № 1) при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Доклад за дейността на Управителния съвет; 

2. Доклад на Контролния съвет; 

3. Приемане на изпълнението на Бюджета за 2020 г.; 

4. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на 

АССП за 2020 г.; 

5. Определяне на членски внос за 2021 г.; 

6. Утвърждаване на бюджет за 2021 г.; 

7. Промени в Устава на АССП; 

8. Избор на нов Председател и освобождаване на стария Председател; 

9. Избор на нов Управителен съвет и освобождаване стария УС; 

10. Разни. 

 

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден в 10:30 ч. на същото място, на основание чл. 

27 ЗЮЛНЦ.  

 

Право на глас в Общото събрание имат само редовните членове, които нямат неизплатена и изискуема 

вноска от годишния членски внос. Главният секретар на Асоциацията следи за спазването на това правило и 

представя съответен доклад на всяко заседание на Общото събрание, съгласно чл. 15, ал. 5 от Устава. 

 

В случай, че ще участвате в Общото събрание чрез упълномощено лице, моля да изпратете копие на 

пълномощното на имейла на асоциацията. Съгласно чл. 15, ал. 3 от Устава, за да има право упълномощеното лице 

да гласува, известието за упълномощаване трябва да бъде депозирано в асоциацията не по-късно от 48 часа преди 

началото на Общото събрание.  

 

 

 

С уважение, 

Десислава Тортопова 

Председател на УС на АССП 

 

Поканата е залепена на място за обявления в офиса на сдружението, на адрес: гр. София 1000,  

ул. „Солунска“ 45, ет. 1, ап. 6 , на 28.06.2021 г.“  

Весела Динева – Главен секретар 
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