
ПОКАНА 

за свикване на Общо събрание на  

Сдружение "Българско дружество по акушерство и гинекология" 

 

Управителният съвет на Сдружение "Българско дружество по акушерство и 

гинекология" на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.22, 

ал.1 от Устава на СБАДГ, в изпълнение на решение от заседание на Управителния съвет на 

СБАДГ по протокол № 2 от 28.02.2022 г.,  свиква редовно Общо събрание в рамките на XV 

Национален конгрес по акушерство и гинекология, което ще се проведе на 25.03.2022 г. от 

16.00 часа, в хотел „Маринела“ зала София на адрес гр. София 

бул.”Джеймс Баучер” № 100 при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение "Българско дружество по 

акушерство и гинекология" за 2021 г. 

2. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружение 

"Българско дружество по акушерство и гинекология" за периода 2018 г. - 2021 г. 

3. Избор на нов Председател на Управителния съвет на Сдружение "Българско 

дружество по акушерство и гинекология" 

4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружение "Българско дружество по 

акушерство и гинекология" 

5. Избор на контролна комисия на Сдружение "Българско дружество по акушерство 

и гинекология" 

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се 

проведе на същата дата от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо 

от броя на явилите се членове. 

 

Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на управлението 

на СБДАГ в гр.София ул. „Здраве“ № 2, в сградата на „СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД. 

 

На основание чл.21, ал.1 от Устава от Устава на СБДАГ настоящата писмена 

покана да се постави на мястото за обявления в сградата на адреса на управлението в гр. 

София, ул. „Здраве“ № 2, да се публикува на Интернет страницата на  СБДАГ и да се изпрати 

на членовете му на електронната поща най-малко две седмици преди датата на провеждането 

му, което да се удостовери с протокол, подписан от техническите сътрудници на СБДАГ. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: 

 

 

(проф. д-р Асен Николов, дмн) 

 

 

 

http://www.online.apis.bg/cgi-bin/apmod.dll?kind=305&sid=84f6142c147a20d817b066fcc8a827a0&docid=7703&version=12&dbname=webdb&bvc=0&pid=57#to_paragraph_id57
http://www.online.apis.bg/cgi-bin/apmod.dll?kind=305&sid=84f6142c147a20d817b066fcc8a827a0&docid=7703&version=12&dbname=webdb&bvc=0&pid=59#to_paragraph_id59

