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Окръжният съд – Пловдив, търговско отделе-
ние, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон 
призовава кредиторите на „Хюманита“ – АД – в 
несъстоятелност, ЕИК 204352129, да се явят по ч.т.д. 
№ 636/2022 г., ХV\\\ състав, за съдебно заседание 
на 14.02.2023 г. в 11 ч. за разглеждане на подадена 
молба за отмяна на решения на събрание на кре-
диторите на „Хюманита“ – АД – в несъстоятел-
ност, проведено на 7.11.2022 г. по т.д. № 45/2021 г. 
по описа на Окръжния съд – Пловдив, търговско 
отделение, Х\\ състав.
8078

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо-

циация на горските фирми в България“ – София, 
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от 
устава свиква общо събрание на асоциацията на 
9.02.2023 г. (четвъртък) в 13 ч. в административната 
сграда на Българска стопанска камара – Съюз на 
Българския бизнес, в София, ул. Чаталджа № 76, 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за 
дейността на асоциацията; 2. приемане на основни 
насоки и програма за дейността на асоциацията 
за периода 2023 г. – 2025 г.; 3. приемане на изме-
нения и допълнения в устава; 4. освобождаване на 
управителния съвет поради изтичане на мандата 
и на членовете на управителния съвет от отго-
ворност; 5. избор на управителен съвет; 6. избор 
на председател на управителния съвет; 7. разни. 
При липса на кворум събранието ще се проведе 
един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред.
8092

1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска асоциация по клинична имунология“ – 
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 24.02.2023 г. в 14,30 ч. в София, 
Аула на Клиника по нервни болести при УМБАЛ 
„Александровска“, ул. Св. Георги Софийски № 1, 
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на 
управителния съвет за 2022 г.; 2. финансов отчет 
за 2022 г. и проектобюджет за 2023 г.; 3. избор на 
управителен съвет; 4. избор на председател на 
сдружението; 5. програма за дейността на сдру-
жението през 2023 г.; 6. разни. В зависимост от 
пандемичната обстановка в Република България 
събранието може да се проведе в онлайн форма.
8072

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Руски културно-информаци-
онен клуб в Благоевград“ на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 7.9 от устава свиква общо съб-

рание на сдружението на 19.02.2023 г. от 10 ч. на 
адреса на управление: Благоевград, ул. Цар Симеон 
№ 10В, при следния дневен ред: 1. приемане на 
промени в устава на сдружението; 2. прекратяване 
на членството в сдружението на негови членове; 3. 
освобождаване на стария и избиране на нов състав 
на управителния съвет; 4. освобождаване на стария 
и избиране на нов председател на сдружението; 
5. разни. При липса на кворум събранието ще се 
проведе един час по-късно (11 ч.) на същото място 
и при същия дневен ред.
8115

1. – Адвокатският съвет на Адвокатската коле-
гия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка 
с ал. 1 от ЗА свиква на 28 и 29.01.2023 г. в 8,30 ч. 
редовно годишно общо събрание на адвокатите 
при Адвокатската колегия – Бургас, в Бургас, 
ул. Александровска № 21, хотел „България“, зала 
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
адвокатския съвет през 2022 г.; 2. доклад на кон-
тролния съвет за 2022 г.; 3. отчет на дисциплинарния 
съд за 2022 г.; 4. приемане бюджета на съвета на 
АК за 2023 г.; 5. обсъждане на предложението на 
Адвокатския съвет – Бургас, за даване на общото 
събрание на мандат за закупуване за нуждите на 
АК – Бургас, на подходящ офис, при параметри и 
условия, определени по преценка на адвокатския 
съвет, с оглед възможностите и нуждите на коле-
гията; 6. избор на делегати за общото събрание на 
адвокатите в страната през 2023 г.; 7. 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 присъстващите членове на колегията.
8129

126. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА 
свиква общо събрание на адвокатите при Адвокат-
ската колегия – Габрово, на 28.01.2023 г. в 9,30 ч. в 
ресторант „Балкан“, ул. Емануил Манолов № 14, 
при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за 
дейността на адвокатския съвет през отчетната 
2022 г. и вземане на решения по него; 2. разглеж-
дане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане 
отчета на дисциплинарния съд; 4. приемане на 
бюджета на колегията за 2023 финансова година; 
5. избиране на делегати за общото събрание на 
адвокатите в страната. При липса на кворум на 
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се 
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове на колегията.
8112
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