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ПЪЛНОМОЩНО 
 
Подписаният / Подписаната ….........................................................................................................................................................., 

 
ЕГН ......................................, в качеството си на .................................................................... (Председател/Секретар 
или др.), представляващ Сдружение с нестопанска цел: 
 
 „............................................................................................................................................................“.ЕИК ......................................................., 
 
със седалище и адрес на управление: 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................

(„Упълномощител“), 
което сдружение е член на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. 
„Васил Левски“ № 75, с ЕИК: 121805883 и с оглед получената на .......... /........ 2023 г. по имейл 
покана за свикване на извънредно Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“, което ще се проведе на адрес: гр. София, 
Национален природонаучен музей, бул. „Руски № 1, на 25.02.2023 г. от 13:00 ч.   

УПЪЛНОМОЩАВАМ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................,  

(„Упълномощено лице “) 

 
ЕГН ...................................................................... 

(„Упълномощено лице “) 

 
 

със следните права: 
 
да представлява Сдружение с нестопанска цел „............................................................................................................“  
на Общото събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“, насрочено за 25.02.2023 г. от 13:00 ч., като прави 
предложения, относно предварително посочения дневен ред и гласува от името на  
 
Сдружение с нестопанска цел „.......................................................................................................................................................“  
по точките от него, както намери за добре, съгласно предложенията на членовете. 
 
В случай че на събранието се поставят други въпроси за обсъждане и гласуване, 
упълномощеното лице има право да гласува, както прецени за правилно, в съответствие с 
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интересите на Сдружение с нестопанска цел „..................................................................................................................“  
и тези на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“ 
 
Настоящото пълномощно следва да се тълкува в полза на упълномощеното лице и е със 
срок на действие до приключване на извънредното Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“, или до оттеглянето му от 
упълномощителя или отказа на упълномощеното лице, което от посочените събития 
настъпи по-рано. 
 
Упълномощеното лице няма право да преотстъпва правата си по настоящото пълномощно 
на трети лица. 
 
 
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ................................................................................................................................................................................... 

(две имена, длъжност и подпис) 


