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район „Витоша“, ул. Иван Сусанин № 53, ет. 2, 
ателие 4, при следния дневен ред: 1. приемане 
на годишния отчет на УС за дейността на сдру-
жението през 2020 г.; 2. приемане на годишния 
финансов  отчет  на  сдружението  за  2020 г.;  3. 
освобождаване на членовете на УС от отговор-
ност за дейността им през 2020 г.; 4. вземане на 
решение  размерът  на  дължимия  от  редовните 
членове на сдружението годишен членски внос и 
размерът на встъпителната вноска, дължима при 
приемането на нови редовни членове, да останат 
непроменени през 2021 г.; 5. одобряване на склю-
чения между сдружението и „Амакота“ – ЕООД, 
договор  от  24.01.2021 г.;  6.  разни.  Поканват  се 
всички членове на сдружението или техни упъл-
номощени  представители  да  вземат  участие  в 
работата на общото събрание, като регистрацията 
за участие започва в 10 ч. в деня на събранието 
срещу представяне на лична карта или паспорт, 
а за пълномощниците – и срещу представяне на 
изрично пълномощно. Писмените материали са 
на разположение на членовете на сдружението 
в  седалището  на  сдружението  в  София,  район 
„Витоша“, ул. Иван Сусанин № 53, ет. 2, ателие 
4, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 
от устава на сдружението събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при 
същия дневен ред.
1391

158. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във 
връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква 
на 24 и 25.04.2021 г. в 8,30 ч. редовно годишно 
общо събрание на адвокатите при Адвокатската 
колегия – Бургас, в Бургас, ул. Александровска 
№ 21, х-л „България“, зала 1, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет 
през 2020 г.; 2. доклад на контролния съвет за 
2020 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2020 г.; 
4. приемане бюджета на съвета на АК за 2021 г.; 
5. избор на делегати за общото събрание на ад-
вокатите  в  страната  през  2021 г.  и  евентуално 
допълнително  гласуване  за  висши  органи  на 
адвокатурата; 6. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се 
проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място и 
при същия дневен ред независимо от присъства-
щите членове на колегията.
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17. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА 
свиква редовно общо събрание на 24 и 25.04.2021 г. 
в 10 ч. в зала № 13 на Окръжния съд – Видин, 
при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета 
за дейността на адвокатския съвет през отчет-

ната  година и вземане на решения по него;  2. 
разглеждане на доклада на контролния съвет; 3. 
разглеждане на отчета на дисциплинарния съд; 
4. приемане на бюджета на съвета на колегията 
за  следващата  финансова  година;  5.  избиране 
на делегати за общото събрание на адвокатите 
в страната; 6. вземане на решение за изнесени 
обучения; 7. разни.
1374

20. – Управителният съвет на сдружение СК 
„Локомотив Елеганс“ – гр. Горна Оряховица, на 
основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  свиква  годишно 
общо събрание на 29.04.2021 г. в 18 ч. в Младеж-
кия  дом – Горна Оряховица,  ул. Мано Тодоров 
№ 5, при следния дневен ред: 1. ГФО (годишен 
финансов отчет) за 2020 г. и отчет за дейността 
на сдружението; 2. спиране на тренировъчната и 
спортно-състезателната дейност на СК „Локомо-
тив Елеганс“ – Горна Оряховица; 3. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с един час, на същото мяс-
то, при същия дневен ред и се счита за законно, 
колкото и членове да се явят.
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1. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона 
за  адвокатурата  свиква  редовно  общо  отчетно 
събрание на колегията на 24.04.2021 г.  в  9 ч.  в 
заседателната  зала  на  хотел  „Президиум  Па-
лас“ – Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на Адвокатския съвет през 2020 г.; 
докладва председателят на САК – Венелин Ан-
гелов;  2.  отчет на контролния  съвет;  докладва 
председателят на контролния съвет; 3. отчет на 
дисциплинарния съд; докладва председателят на 
дисциплинарния съд; 4. отчет за изпълнение на 
бюджета на САК – Ловеч, за 2020 г. и приема-
не на бюджет за финансовата 2021 г.; докладва 
секретарят на САК; 5. приемане и гласуване на 
отчетите; 6. избор на делегати за общото събрание 
на адвокатите от страната; докладва председате-
лят на събранието.
1398

53. – Управителният съвет на Българско пе-
щерно дружество – Ракитово, на основание чл. 26, 
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква 
общо  събрание  на  членовете  на  17.04.2021 г.  в 
18 ч. в офиса на сдружението – ул. Ал. Стамбо-
лийски № 1, Ракитово, при следния дневен ред: 1. 
приемане на отчет за дейността на дружеството 
през изминалата 2020 г.; 2. приемане на финансов 
отчет за 2020 г.; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се  проведе  същия  ден,  един  час  по-късно  при 
същия дневен ред.
1358
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