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П Р О Т О К О Л    

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

„АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(АСУОС)” 

  

Днес 26.10.2018, в гр. София, се проведе Общо събрание на сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)”, ф.д. № 62/2017г., 

Булстат 177160901, 

На събранието присъстваха 5 от всичките 57 членове на Сдружението. 

Присъстващите членове на Сдружението единодушно декларираха, че са своевременно 

уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред на настоящото общо събрание по предвидения 

в закона и устава начин. 

Присъстващите избраха за председател на събранието Веселин Панайотов и секретар на 

събранието Теодора Младенова. 

Председателят констатира, че на събранието не присъстват повече от половината от 

членовете на Сдружението, кворум не е налице и провеждане на събранието се отложи с един 

час.  

Събранието започна в 15:00 часа. 

 

Председателят обяви на присъстващите дневния ред на настоящото събрание, а именно: 

1. Избор на Контролен съвет; 

2. Внасяне на проект за бюджет; 

3. Внасяне на годишен отчет за дейността на сдружението от Управителния съвет; 

4. Определяне на членски внос, срок и начин на внасянето му; 

5. Разни. 

След проведените разисквания и изразени становища, присъстващите с мнозинство приеха: 

1. Избира за членове на Контролния съвет: 

• Теодора Здравкова Младенова 

• Васил Евгениев Янчев 

• Христомир Стоянов Николов 

- Контролният съвет единодушно избра за свои председател Теодора Здравкова Младенова 

- Мандатът на избрания Контролен съвет е 3 /три/ години, съгласно Устава на Сдружението. 
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2. Приема внесения проект за бюджет на сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС). 

3. Приема годишния отчет за дейността на сдружението внесен от Управителния съвет; 

4. Определя членския внос да бъде на стойност 60 /шестдесет лева/ лева за физически лица и 

300 лева /триста лева/ за юридически лица, който трябва да бъде внесен до 31.03.2019 г. 

Внасянето  на членския внос може да стане чрез банков превод по сметката на Сдружението 

или на ръка  след издаването на квитанция. 

5. Разни. 

На събранието беше обсъден въпросът за промяна в Устава на сдружението. След проведени 

дискусии Общото събрание даде принципното си съгласие за промяна в Устава на следващо 

Общо събрание на Сдружението. 

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито. 

 

 

 


