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решение: ОС приема нови пълноправни членове
на сдружението; 6. предложения за обсъждане на
други актуални въпроси, свързани със сдружени
ето. Управителният съвет кани всички членове
лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на сдружението събранието се
провежда един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5259
2. – Управителният съвет на сдружение „Хокей
клуб НСА“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 24.1 от устава свиква общо събрание на
15.07.2018 г. в 10 ч. в София, бул. Тотлебен № 2,
ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. обсъж
дане и приемане на отчета на УС за дейността
на сдружението; 2. обсъждане и приемане на
доклада за дейността на сдружението по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 3. обсъждане и приемане на ГФО
на сдружението за 2017 г. и приемане на бюджет
за 2018 г.; 4. смяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; 5. избор на нов упра
вителен съвет или управител на сдружението по
смисъла на чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ; 6. избор на нов
председател на управителния съвет; 7. обсъждане
и промяна на текста на чл. 24.3 от устава на сдру
жението относно начина на свикване на общото
събрание; 8. избор на експерт-счетоводител по
реда на чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ; 9. приемане на нов
устав на клуба; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5018
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Уинър“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 16.07.2018 г. в 12 ч. на адрес:
София, ул. Цар Самуил № 93, вх. Е, при следния
дневен ред: 1. гласуване оставката на Лъчезар
Любомиров Весов като председател на сдруже
нието и член на управителния съвет; проект за
решение: ОС освобождава като председател и
член на управителния съвет Лъчезар Любоми
ров Весов; 2. гласуване оставката на Димитър
Стоянов Господинов като член на сдружението;
проект за решение: ОС освобождава Димитър
Стоянов Господинов като член на сдружението;
3. гласуване оставката на Никола Георгиев Радев
като член на сдружението; проект за решение: ОС
освобождава Никола Георгиев Радев като член
на сдружението; 4. избор на председател и член
на управителния съвет; проект за решение: ОС
избира нов председател и член на управителния
съвет; 5. приемане на нови пълноправни членове
на сдружението; проект за решение: ОС приема
нови пълноправни членове на сдружението; 6.
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предложения за обсъждане на други актуални
въпроси, свързани със сдружението. Управител
ният съвет кани всички членове лично или чрез
упълномощени представители да присъстват на
общото събрание. При липса на кворум на ос
нование чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
сдружението събранието се провежда един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5258
3. – Управителният съвет на сдружение „Южнобългарско дружество по инфекциозни болести,
епидемиология и паразитология“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 4 и
5 от устава във връзка с постъпило искане с
вх. № 12/21.05.2018 г. за свикване на извънредно
общо събрание свиква извънредно общо събра
ние на членовете на сдружението на 23.07.2018 г.
в 11 ч. в Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66А,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружение „Южнобългарско
дружество по инфекциозни болести, епидемио
логия и паразитология“; 2. промени в състава на
управителния съвет; освобождаване на членове
на управителния съвет; избор на членове на
управителния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 13, ал. 7 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събрание то ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5284
3. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб
Хасково 1957“, Хасково, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 5.07.2018 г. в 10 ч. в Хасково
6300, ул. Булаир № 3, при следния дневен ред:
1. приемане на дневния ред на събранието; 2.
промяна в устава на сдружение с обществено
полезна дейност „Футболен клуб Хасково 1957“;
нова длъжност – президент на клуба и избор на
такъв. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
5243
Поправка. Институтът за гората – БАН, Со
фия, прави поправка на техническа грешка в
обявление № 4105 за обявен конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 4. Природни науки, инфор
матика и математика (ДВ, бр. 35 от 2018 г., стр.
108), като вместо „професионално направление
4.4. Наука за земята“ да се чете: „професионално
направление 4.3. Биологически науки“. Срокът за
подаване на документите се удължава с 2 месеца
от обнародването на поправката в „Държавен
вестник“.
5296
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