Горовладелска Производителна Кооперация „Карлък - СС Солища”
с.Широка лъка, ул.”Капитан Петко войвода” № 48

ПОКАНА
за редовно общо годишно отчетно – изборно събрание

На основание чл.16, ал.1 , ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.22, ал.1, т.1 от
Устава на кооперацията и Решение от 25.02.2022 година, Управителния съвет свиква
редовно общо годишно отчетно – изборно събрание, което ще се проведе на 30.04.2022
година (събота) от 9:00 часа в ресторанта на ГПК „Ела – 2001” с.Широка лъка, община
Смолян, област Смолян при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови член –
кооператори през 2021 година и прекратяване на членство през 2021 година.
Докладва: Председател на Управителния съвет
2. Отчет за работата на Управителния съвет през 2021 година, годишен финансов отчет,
размер на наема на собствениците на гори, разпределение на печалбата за 2021 година
и насоки за нейното развитие през 2022 год.
Докладва: Председател на Управителния съвет
3. Доклад за дейността на Контролния съвет през 2021 година, заключение по отчета на
Управителния съвет за 2021 год., годишния финансов отчет и определяне размера за
дейността на Контролния съвет през 2022 година.
Докладва: Председател на Контролния съвет
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2021 година.
Утвърждаване на решение за разпределение на печалбата за 2021 година и размера на
наема на собствениците на гори за 2021 година. Освобождаване от отговорност на
Председателя и членовете на Управителния и на Контролния съвет.
Докладва: Председател на Общото събрание
5. Избиране на органи на управление на кооперацията – Председател, Управителен
съвет и Контролен съвет.
Докладва: Председател на Общото събрание

Уважаеми член – кооператори,
каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
Уведомяваме всички член – кооператори , че при липса на необходимия кворум
на Общото събрание на 30.04.22 год. в 9:00 часа, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК и на
чл. 25, ал.2 от устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите член – кооператори един час по – късно в 10:00 часа, на същото
място.
Писмено пълномощно за представляване на член – кооператор, трябва да се
отнася конкретно за това общо годишно отчетно – изборно събрание и да е нотариално
заверено. Регистрацията започва да тече от 8:30 часа.
Отчетните материали за общото събрание се намират в деловодството на
кооперацията.
Осигурен е превоз за член – кооператорите от гр.Смолян до с.Широка лъка и
обратно.
Превозното средство, ще потегли от автогарата, не по – късно от 08:00 часа.
За справки на тел: 0889811240 и 03030/2320
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

