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ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ  

«АСОЦИАЦИЯ НА АДВОКАТИТЕ ФРАНКОФОНИ» 

 

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на адвокатите 
франкофони”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава, свиква редовно Общо събрание 
на Сдружението, което ще се проведе на 30.09.2022 г. от 19:00 часа, в гр. София, ж.к. Младост 
1, бл. 51, вх. 2, ап. 11 (където се намират седалището и адресът на управление на 
Сдружението), при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Асоциация на адвокатите 
франкофони“. 

  
Проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 г. на 
„Асоциация на адвокатите франкофони“. 

 
2. Приемане на доклада за дейността за 2021 г. на „Асоциация на адвокатите франкофони“. 
 
Проект на решение: Общото събрание приема доклада за дейността за 2021 г. на „Асоциация 
на адвокатите франкофони“. 

 
3. Приемане на изменение в чл. 3 от Устава на „Асоциация на адвокатите франкофони“, с оглед 

решението на Управителния съвет да смени адреса на Сдружението. 
 
Проект на решение: Общото събрание приема изменение в чл. 3 от Устава на „Асоциация 
на адвокатите франкофони“, с оглед решението на Управителния съвет да смени адреса на 
Сдружението. 
 
Новият чл. 3 от Устава гласи: „Седалището и адресът на управление на „Асоциация на 
адвокатите франкофони“ са в Република България, гр. София, п.к. 1799, район „Младост“, 
ж.к. „Младост 2“, бл. 205, вх. 4, ап. 60. 
 
 

Според чл. 24 от Устава на сдружението:   

«(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 
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(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до 

следните лица: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решения. 

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа 
на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.» 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, Общото събрание ще се 
проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. 

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на Общото 
събрание, на адреса на управление на Сдружението.  
 

 

Председател на Управителния съвет: ____________________ 

19.09.2022 г.                     / Лиляна Бакайоко / 


