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ПОКАНА 

 
 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български 

Атомен Форум“,  ЕИК 130581516, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, 

ал. 1 от Устава, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, 

което ще се проведе на 3 февруари 2022  г. от 15.00 часа на адрес: гр. София, 

ул. „Вихрен“ № 10, конферента зала, а в случай че към датата на провеждане 

на Общо събрание на членовете на Български Атомен Форум са налице 

противоепидемични мерки, които възпрепятстват провеждането му 

присъствено или са налице препоръки на здравните власти да не бъдат 

провеждани подобен тип събития с такъв голям брой участници Общото 

събрание ще се проведе на 03 февруари 2021 г. от 15.00 часа като се използва 

платформата New Internet technologies за провеждане на мероприятия “on line”, 

при следния 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Български Атомен 

Форум за 2021 г. 

Предложение за решение: Общото Събрание приема годишния доклад 

за дейността на Български Атомен Форум за 2021 г. 

2. Приемане на годишните счетоводни отчети на Български Атомен 

Форум за 2021 г. 

Предложение за решение: Общото Събрание приема годишните 

счетоводни отчети на Български Атомен Форум за 2021 г. 

3. Вземане на решение за прекратяване на членство в Български 

Атомен Форум. 
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Предложение за решение: Общото Събрание реши да бъде прекратено 

членството в Български Атомен Форум на членовете, за които са налице 

предпоставки за прекратяване на членството към датата на Общото Събрание.  

4. Приемане на плана за работа на Български Атомен Форум за 2022 

г. 

Предложение за решение: Общото Събрание приема плана за работа на 

Български Атомен Форум за 2022 г.  

5. Разни. 

 

Поради неясната ситуация с разпространение на Ковид-19 в страната и 

ограничителните мерки, които ще са в сила през месец февруари 2022 г., 

свързани с събиране на едно място на голям брой физически лица,  Общото 

Събрание може да бъде проведено „on line“ като се използва платформата New 

Internet technologies  за дистанционна видеоконферентна връзка при следните 

условия:  

Не по-късно от 7 дни преди датата на Общото Събрание всички членове на 

Сдружението ще получат данни за достъп до платформата и изчерпателна 

информация относно начина на участие;  

Допълнително с помощта на платформата ще бъде проведено обучение на 

представителите на всички членове на Сдружението за начина за 

дистанционно участие в  Общо Събрание в продължение на 2 часа във всеки 

един от предишните два дни  преди датата на провеждане на Общото 

Събрание.   

Членовете на Сдружението или техните представители следва да се 

регистрират за участие в събранието не по-късно от 14.30 часа на 03 февруари 

2022 г.  Заседанието ще се счита за редовно, ако в посочения час присъстват 

повече от половината от всички пълноправни членове на Сдружението. При 
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