
 
ПОКАНА 

за свикване на ОС на 

 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ 
  

 На основание чл. 41, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 35 от Устава на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 

НА БЪЛГАРИЯ“ /АФБ/, ЕИК 205392048, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. 

„Манастирски ливади“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55А, ет. 2, офис 3, в град София, УС на АФБ взе решение 

да свика редовно Общо събрание на членовете на Сдружение „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА 

БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 205392048, което ще се проведе на 06.04.2021 г., от 09:00 ч. на адрес: гр. София, 

бул.„Джеймс Баучер“ №100, Хотел Маринела, зала „София“, при следния дневен ред: 

 

1. Приемане на насоки за развитие на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“; 

2. Приемане на Годишен доклад за дейността, годишен финансов отчет на „АВТОМОБИЛНА 

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за 2020 г. 

3. Приемане на бюджет на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“. 

4. Разни. 

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати на повече от половината от всички негови 

членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час  на същото място и при същия дневен ред и 

може да се проведе, независимо от броя на явилите се негови членове. 

Делегат на един член може да представлява не повече от още един член на общото събрание въз 

основа на изрично нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

При липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и 

може да се проведе, независимо от броя на явилите се негови членове. 

 

Към настоящия момент на територията на Република България въведените временни 

противоепидемични мерки са удължени считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г., за което е издадена Заповед 

от  26.1.2021 г. X РД-01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., 

изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., при което 

общото събрание ще се проведе при прилагане на строги противоепидемични мерки, в т.ч. – задължително 

носене на маски и спазване на физическа дистанция.  
 

При промяна на противоепидемични мерки, които правят невъзможно провеждането на събранието 

на закрито, същото ще се проведе в същия ден и час на открито, на входа на зала „София“, Хотел Маринела, 

при задължително носене на маски и спазване на физическа дистанция.  
 

 Необходими документи за регистрация на ОС: 

• клубен лиценз 

• решение на УС на всеки редовен клуб (член) на АФБ за представителство на ОС 

Регистрацията на делегатите започва в 8.00ч. на същия адрес 

Външни лица и гости не се допускат. 

Всички делегати да спазват разпоредбите на Министъра на здравеопазването. 

Задължително е използването на лични предпазни средства. 

 

 

 

Председател на АФБ: 

/КАМЕН МИХАЙЛОВ/ 


