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ПОКАНА  
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
„БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА“ 

 
 Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА“ („Сдружението“), на 
основание чл.26 ЗЮЛНЦ,  във връзка с чл. 21.3 от Устава, свиква годишно общо събрание 
на Сдружението на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в адреса на управление на 
сдружението: гр. София 1040, бул.”Драган Цанков” № 36, Интерпред–СТЦ, офис 118Б, 
при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружението през 2018 г. 

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на 

Управителния съвет на Сдружението през 2018 г. 

 

2. Приемане на решение за основните насоки, организационната структура и програмата 

за дейността на Сдружението през 2019 г. Предложение за решение: Общото 

събрание приема решение за основните насоки, организационната структура и 

програмата за дейността на Сдружението през 2019 г. 

 

3. Приемане на годишен бюджет на Сдружението за 2019 г. Предложение за решение: 

Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението за 2019 г. 

 

4. Приемане на решение за размера на годишния членски внос на пълноправните и 

асоциираните членове на Сдружението за 2019 г. Предложение за решение: Общото 

събрание приема решение годишният членски внос на пълноправните членове на 

Сдружението за 2019 г. да бъде в размер на 10,000 (десет хиляди) лева. Членският внос 

на асоциираните членове да е 50% от членския внос на пълноправните членове, т.е. за 

2019 г. предложението е за 5,000 (пет хиляди) лева членски внос на асоциираните 

членове. Встъпителният членски внос за асоцираните членове да е 2,000 (две хиляди) 

лева. 

 

5. Приемане на решение за извършване на финансов одит и назначаване на регистриран 

одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за извършване 

на одит на годишния финансов отчет за 2018 г. и назначава регистриран одитор АФА 

ООД да извърши одита. 

 

При липса на кворум събранието ще се проведе след 1 (един) час на същото място и 

при същия дневен ред, ако присъстват повече от половината от пълноправните членове на 

сдружението, които имат право на глас. 

22.10.2018 г. 
гр. София 
       
 


