
 

ДО                  
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ ПО ХОКЕЙ 
ЧЛЕНОВЕ НА БФ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел, сдружение „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА”, рег. по ф.д. № 1750а/1994 г., - СГС на основание чл. 
26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и решение на УС на сдружението, 
свиква Отчетно общо събрание на членовете на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ХОКЕЙ НА ТРЕВА” на 05.06.2021 г. от 11:00 часа в град София 1000, булевард Евлоги 
Георгиев 28, Национален Стадион ,,Васил Левски ‘‘, централен вход, пресклуб ,,България ‘‘, 
при следния дневен ред: 

1. Промени в Устава на БФХТ, съгласно изискванията на ЗФВС 
2. Прекратяване на членство в БФХТ; 
3. Подновяване на членство, приемане на нови и асоциирани членове на БФХТ; 
4. Отчетен доклад за дейността на БФХТ за периода 01.01-31.12.2020 г.; 
5. Отчетен доклад за финансовата дейност на БФХТ за периода 01.01-31.12.2020 г 
6. Приемане на Бюджета на БФХТ за 2021 г. 
7. Приемане на план за дейността на БФХТ през 2021 г. (Календар на БФХТ 2021). 
8. Вземане на решение за тържествено честване на 30 годишен юбилей на БФХТ 
9. Връчване на призове на състезатели, треньори, съдии и доброволци за успехи през 

2020 г. и почетни награди на БФХТ за заслуги. 
Писмените   материали   по   дневния   ред   са   на   разположение   на   членовете   на 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА” всеки присъствен ден от 16:00 до 

18:00 часа в офиса на сдружението. 
При липса на кворум ОС ще се проведе същия ден от 12:00 ч., на същото място и при 

същия дневен ред. 
Във връзка със законосъобразното провеждане на Общото събранието, СНЦ – Клубове по 

хокей членове на БФ по хокей на трева, надлежно и в съответствие с Устава си да определят 
делегат, който да ги представлява пред ХХVIII ОС на БФХТ, както и да подготвят нужните 
документи: 

1. Удостоверение за Актуално състояние на сдружението, което да е издадено от 
регистърния ОКРЪЖЕН СЪД, с валидност към 30.06.2021 г.(за сдруженията вписани в 
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към АВ -  НЕ СЕ ИЗИСКВА); 

2. В случай, че законният представител не може да присъства - нотариално заверено 
пълномощно, образец на БФХТ или протокол от заседание на УС на сдружението с 
решение за избор на делегат представляващ сдружението. 

Посочените документи да бъдат изпратени – сканирани (PDF формат) на е-mail: 
bf_hockey@yahoo.com, не по-късно от 28.05.2021 г. в БФХТ. Оригиналите да се представят при 
регистрация на длъжностното лице на БФХТ.  

 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФХТ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
(ЙОРГ ШЕНК) 
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