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9 април 2021 г. 

Покана за участие в Общо събрание 

Управителният съвет на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България” 
ЕИК 175419337, на свое извънредно заседание, проведено на 7.04.2021 г. по реда на чл. 68, ал. 2 в 
съответствие с чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 45 – 48 от Устава на сдружението свиква 

Редовно годишно общо събрание на сдружение  
„Асоциация на Кеймбридж училищата в България” 

на 15 май 2021 г., от 10 ч. в актовата зала на сградата на 68. СУ „Никола Обрешков“, София 
 1582, ж.к. "Дружба" 2, бул."Проф.Цветан Лазаров" № 122 при спазване на всички 
противопепидемични мерки и при следния  

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  

 
            1. Представяне и приемане на годишния финансов отчет и отчета за дейността на 
сдружението за 2020 г. Определяне членския внос за 2021 г. 

 2. Представяне на резултатите от X художествено-музикално състезание на 
Асоциацията и прожекция на клиповете финалисти. 

 3. Представяне на нови инициативи, в полза на членовете на Асоциацията. 
 

            Каним Ви да участвате лично в работата на редовното годишно общо събрание на 
сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“. Регистрацията на членовете на 
сдружението и техните представители за участие в събранието ще започне в 9.45 ч. на на 15 май 
2021 г., в актовата зала на сградата  на 68. СУ „Никола Обрешков“, София  1582, ж.к. "Дружба" 2, 
бул."Проф.Цветан Лазаров" №122. 

 При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 51 от Устава на сдружението, 
Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на същите дата и място и при същия дневен ред, 
независимо от броя на представените членове. Образец на пълномощно, които може да се 
използва за гласуване чрез пълномощник, се предоставя от Управителния съвет, при поискване.  

 Писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са на разположение 
на членовете на адреса на управление на сдружението – София, улица „Никола Тесла“ № 5, сграда 
БСР 2, ет.4. и могат да бъдат предоставени на всеки член при поискване. 

 София, 9 април 2021 г.  

    С уважение,  

      Владимир Колев     
     Председател на Управителния съвет  


