
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  
„СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ” 
 

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ 
ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

„СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”, 
НАСРОЧЕНО ЗА 19.03.2022 г. 

 
Предложение на Управителния съвет по точка 1 от дневния ред: 
„Разглеждане и приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 

2021 г.” 
 

Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение 
по точка 1 от дневния ред, както следва:  

 
„Общото събрание реши: 

  Приема отчета за дейността на Управителния съвет за 2021 г.” 
 

Мотиви: Горепосоченият отчет отговаря на съответните изисквания и няма 
пречки да бъде приет от Общото събрание. Отчетът за дейността трябва да бъде приет 
от общото събрание, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на 
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно изискванията на Закона за 
счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
___________________________________________________________________________ 
 

Предложение на Управителния съвет по точка 2 от дневния ред: 
„Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.” 

 
Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение 

по точка 2 от дневния ред, както следва: 
 

„Общото събрание реши: 
  Приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.” 
 

Мотиви: Финансовият отчет на сдружението трябва да бъде приет от общото 
събрание, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 
Агенция по вписванията, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел. 
___________________________________________________________________________ 
 

Предложение на Управителния съвет по точка 3 от дневния ред: 
„Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за 

дейността им през 2021 г. след изслушване и приемане на доклад от контролния 
съвет относно законосъобразността и целесъобразността в дейността на 
Управителният съвет ” 
 

Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение 
по точка 3 от дневния ред, както следва:  

 



„Общото събрание реши: 
Освобождава от отговорност на членовете на Управителния съвет за 

дейността им през 2021 г.” 
 

Мотиви: Налице са съответните предпоставки за вземане на горното решение. 
___________________________________________________________________________ 
 

Предложение на Управителния съвет по точка 4 от дневния ред: 
„Обсъждане и приемане на бюджета на Сдружението за 2022 г.” 

 
Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение 

по точка 4 от дневния ред, както следва:  
 
„Общото събрание реши: 

  Приема бюджета на Сдружението за 2022 г.” 
 

Мотиви: Следва да бъде приет бюджет на сдружението за 2022 г. 
___________________________________________________________________________ 

 
Предложение на Управителния съвет по точка 5 от дневния ред: 
„Промени в устава на Сдружението” 
 
Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение 

по точка 5 от дневния ред, както следва: 
 
„Общото събрание реши: 

  ……………………………………………….” 
 

Мотиви: Продължаващата извънредна обстановка, породена от 
разпространението на заболяването COVID-19, води до постоянни и различни 
ограничения, свързани с организацията и провеждането на масови събития – в т.ч., 
събрания. Същевременно, провеждането на масови събития, дори в рамките на 
въведените ограничения, крие риск за живота и здравето на участниците. 
Предлаганата възможност за участие на общо събрание чрез двустранна 
видеоконферентна връзка ще даде възможност на повече членове на общото събрание 
да вземат участие на заседанията в период на ограничени възможности за провеждане 
на такива заседания. 

___________________________________________________________________________ 
 

Предложение на Управителния съвет по точка 6 от дневния ред: 
„Избор на нов управителен съвет на Сдружението.” 

 
Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение 

по точка 6 от дневния ред, както следва:  
 
„Общото събрание реши: 
Освобождава всички членове на управителния съвет поради изтичане на 

мандата им. Избира нови членове на управителния съвет на Сдружението, 
съобразно предложените кандидатури.” 
 



Мотиви: мандатът на текущия управителен съвет е изтекъл и следва да бъдат 
избран нов състав. 
___________________________________________________________________________ 
 

Предложение на Управителния съвет по точка 7 от дневния ред: 
„Избор на нов контролен съвет на Сдружението.” 

 
Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното 

решение по точка 7 от дневния ред, както следва:  
 

„Общото събрание реши: 
Освобождава всички членове на контролния съвет поради изтичане на 

мандата им. Избира нови членове на контролния съвет на Сдружението, съобразно 
предложените кандидатури.” 
 

Мотиви: мандатът на текущия контролния съвет е изтекъл и следва да бъдат 
избран нов състав. 
___________________________________________________________________________ 
 

Предложение на Управителния съвет по точка 8 от дневния ред: 
„Други.” 

 
Мотиви: Обсъждане на общи въпроси. 

 
Дата: 17.02.2022 г. 
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Александър Николов 
Председател на УС  

 


