
 
П О К А Н А 

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ 
на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза 

“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ” 
 

от 
Управителния съвет на  

СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по 
описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н 

Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8 
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, 
На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от 

Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на 
Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза 
“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по 
ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8, се свиква на 01.04.2023 г. в 
10:00 ч. в  гр. Велико Търново, ул. Сава Пенев 1, х-л Премиер, зала Царевец, общо 
събрание на членовете на сдружението, при следния дневен ред и условия: 

 
1. Отчет на Управителния и на Контролния съвет за дейността на сдружението 

през 2021г. и 2022г. Приемане  на ГФО на сдружението за 2021г. и 2022г.; 
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и 

Председателя на Управителния съвет за дейността им от назначането им на тази 
длъжност до настоящия момент; 

3. Освобождаване на членове на Управителния съвет на сдружението от 
заеманата длъжност. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на 
сдружението от заеманата длъжност; 

4. Избор на нови членове на Управителния съвет на сдружението и избор на нов 
Председател на Управителния съвет; 

5. Приемане на нови условия за прием на нови членове на сдружението и 
промени в разпоредбите на Устава, касаещи условия за прием на нови членове на 
сдружението; 

6. Обсъждане и определяне на размера и сроковете за внасяне на годишния 
членски внос и на цените на услугите, извършвани от сдружението; 

7. Приемане на промени в Устава; 
8. Приемане на нови членове на сдружението; 
9. Разни 

 
 
Регистрация на членовете и на техните законни представители или редовно 

улълномощени представители ще започне от 09.00ч. на 01.04.2023г. на мястото на 
провеждане на Общото събрание. Членовете и техните представители удостоверяват 
присъствието си с подпис и се лигитимират  с лична карта, удостоверение за актуално 
състояние от съда по регистрацията за член- юридическо лице непререгистрирано в 
ТРРЮЛНЦ и изрично писмено пълномощно за редовно улълномощените от законните 
представители на юридическото лице. 



На основание чл. 13, ал. 12 от Устава на сдружението Общото събрание се счита 
за законно, ако присъстват най-малко две трети от редовните му членовете. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 12, изречение 
второ от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 11:00ч., на същото място и при 
същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 
 С цел спазване изискванията на чл.13, ал.6 изр. второ и ал. 8 от Устава на 
сдружението поканата следва да бъде обявена най-малко един месец преди обявената 
дата на събранието, изпратена персонално до всеки един от редовните членове само на 
посочения от тях адрес на ел.поща и на интернет страницата на асоциацията.  

 
  
гр. ....................., ...................2023 г.    С уважение: ............................. 

/ Божинел Василев Христов - Председател на УС / 
 

 
 


