
 

 

                                         

АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ 

 

                                         ПОКАНА 

Управителният съвет на Сдружение „Атлантически съвет на България“, на 

основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.21 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 

Сдружението на 14.03.2020 г. /събота/ от 15.00 часа в гр. София, което ще се проведе  в 

сградата на “Съюза на архитектите в България“, на ул. „Кракра“ 11, ет.1, при следния 

                                                    ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Отчет на Управителния съвет  на АСБ за дейността през 2019 г.; 

2. Приемане на Финансов отчет на УС на АСБ за 2019 г.;   

3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на АСБ; 

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет, 

във връзка с приетите промени в Устава на АСБ; 

5.   Избор на нов състав на Управителния съвет съгласно  Устава; 

6.   Избор на Контролна комисия съгласно приетите промени в Устава; 

7.   Избор на Етична комисия съгласно приетите промени в Устава; 

8.   Други въпроси от компетентността на Общото събрание. 

 

 

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет. При липса на 

кворум, на основания чл. 24 от Устава, Общото събрание ще се проведе един ден по-

късно, в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на 

присъстващите членове на Сдружението. Право на участие и глас имат всички редовни 

членове на АСБ.  

Член на Сдружението, отговарящ на условията за участие в Общото събрание, ако не 

може да присъства по уважителни причини, може да даде писмено пълномощно на друг 

редовен член на АСБ да го представлява. Пълномощните с имената на упълномощителя и 

упълномощения трябва да бъдат собственоръчно подписани, сканирани и изпратени 

лично от упълномощителя до Управителния съвет на официалната електронна поща на 

Сдружението до 7 /седем/ дни преди насрочената дата на събранието, за включване в 

присъствения списък с приложеното пълномощно. Един участник в Общото събрание 

може да представлява до трима отсъстващи редовни членове на Сдружението.  

 

 

Управителен съвет  

на Атлантическия съвет на България 


