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П О К А Н А 
за свикване на Общо събрание на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" 

 
 
Уважаеми членове, 
 
Управителният  съвет на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" (НАПК), със седалище и адрес на 
управление  гр. София, ул."Велико Търново"№27, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и чл. 24 от Устава на 
сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружението,  което ще се проведе на 
20.10.2018  (двадесети октомври две хиляди и осемнадесета година) от 16 (шестнайсет) часа в Марково Парк и 
Спа Хотел, с.Марково местност „Исака“ 44А, област Пловдив, при следния дневен ред: 
 
1. Избор на Председател и Секретар на събранието 
2. Доклад за дейността на НАПК през 2015-2018 г. Разисквания по доклада. 
3. Финансов доклад, бюджет и финансиране. Разисквания по доклада. 
4. Обсъждане на работата на консултантите и издаваните от НАПК документи в контекста на Общия регламент 
относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателството на 
Република България относно защитата на личните данни.  
5. Предложения за обсъждане на други актуални за НАПК въпроси.  
 
Приканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да участват на Общото събрание.  
Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или 
чрез писмено упълномощени за това лица. 
Право на участие имат само членове на НАПК, които са заплатили членския си внос до 2017г. включително. 
При липса на кворум от повече от половината от всички членове, на основание чл. 27 от Устава и чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се отложи и проведе един час по-късно, при същия дневен ред. 
 
Настоящата покана се публикува на официалния сайт на Асоциацията www.podkrepazakarmene.com в петнадесет 
дневен срок преди датата на събранието.  
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