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Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия  

ЕИК: 131166544, Банка: ОББ АД, BIC:UBBSBGSF, IBAN: BG59UBBS80021022217012 

Изх.№ 8 /18.10.2022 г. 

До:  Членовете на АССП 

От:  Николай Петков – 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 24.11.2022 г. от 09:00 ч. в гр. София при 

следния  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Доклад за дейността на Управителния съвет; 

2. Доклад за дейността на Контролния съвет; 

3. Приемане на изпълнението на бюджета за 2021 г. и към 30.09.2022 г.; 

4. Приемане на ГФО за 2021 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС; 

5. Промяна на Устава във връзка с възможност за провеждане на Общо събрание от разстояние 

като част, или всички членове вземат участие по електронен път чрез интернет платформа за 

видеоконферентна връзка; 

6. Утвърждаване на бюджет за 2023 г; 

7. Избор на Контролен съвет; 

8. Разни. 

 

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден в 10:00 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. 

Моля да потвърдите Вашето участие предварително по имейл office@assp.bg чрез изпращане 

на попълнена регистрационна форма. 

 

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, 

Николай Петков 

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 18.10.2022 г.“  Весела Динева – Главен секретар 
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