
ГПК “ЕЛА- 2001 “ с.Гела, обл. Смолян 
 
 
                                                      
                                                             

П  О  К  А  Н  А 
 
                   
            На основание чл.16, ал.1 от ЗК, чл.22, ал.1, т.1 от Устава на кооперацията и със свое 
решение от 18.12.2018.г., Управителният съвет на ГПК „ЕЛА-2001” – с. Гела, община 
Смолян, свиква Редовно Общо Годишно-Отчетно-Изборно Събрание на 06.04.2019г. от 
9.00 часа в залата на Ресторант „ЕЛА” с.Широка лъка,  което ще се проведе при следния 
 

ДНЕВЕН  РЕД : 
 
1.Утвърждаване решение на УС за приемане на нови членове и прекратяване на членство.  
2. Отчет за дейността на УС на ГПК ”Ела-2001” - с.Гела  за 2018г. ,и за периода 2015-2018г.                                                                                                                                                                                          
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 год., и разпределение на печалбата за 
2018год. 
4. Отчет за дейността на КС през 2018г., заключение на Контролния съвет по отчета  на УС, 
годишния финансов отчет. 
5. Запознаване с резултатите от финансовата ревизия проведена през м.май 2018г. 
6. Освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС. 
7. Утвърждаване план - сметка за работа на КС през 2019год.    
8. Упълномощаване на УС на кооперацията за закупуване на ДМА на Държавен горски имот 
в местността „Параджика“ . 
9. Даване съгласие за преминаване през имот на кооперацията в местността „Сарпа“ на 
водонапорен тръбопровод на ВЕЦ,съгласно чл.15,ал.1,т.10 от Закона за кооперациите. 
10. Даване съгласие за продажба на недвижим имот - фурна с.Широка лъка,собственост на 
кооперацията. 
11.Утвърждаване на програма за развитие на кооперацията през 2019г. 
12. Избор на органи за управление на ГПК“Ела-2001“- Председател, Управителен и 
Контролен съвети. 
13. Избор на делегати за Общото събрание на РКС – Смолян. 
 
 
 
        Съгласно чл.25,ал.2 от Устава на кооперацията,при липса на кворум, събранието ще се 
проведе 1 /един/ час по-късно – 10.00часа, в същия ден и на същото място, независимо от броя 
на присъстващите член-кооператори. 
         Материалите за събранието се намират  в деловодството на кооперацията. 
 
      -  За пътуващите от Смолян има осигурен автобус,който тръгва в 08.30ч. от автогара 
Смолян./Пред блока на Областно пътно управление/   
      -  За пътуващите от гр.Девин автобусът тръгва в 08.30ч.,от автогара Девин. 
 
 
 
                                                    
                                                     Управителен съвет на ГПК“Ела-2001“с.Гела 
                                           


