
Покана
за свикване на Общо събрание
на Сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“

„Съвет на жените в бизнеса в България”
ул. Кукуш 2, София 1309
България

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет на жените в бизнеса в България”, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1309, ул. Кукуш, 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на
22.06.2020 г. (понеделник) от 16:00 ч. Поради въведената извънредна епидемична обстановка в страната и
като превенция за разпространение на вируса COVID-19, Общото събрание ще се проведе дистанционно,
посредством видеоконферентна връзка. Линк към видеоконференцията, както и указания за свързване ще
бъдат изпратени на всички членове на Сдружението по имейл. Събранието ще се проведе при следния дневен
ред и предварителна рамка на очакваните решения:

1. Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за 2019 г.;
Проект на решение: Общото събрание одобрява и приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността
на Сдружението за изтеклата календарна година – 2019 г.

2. Освобождаване и приемане на членове на УС;
Проект на решение: Общото събрание освобождава и приема нови членове на УС - според постъпилите
заявления за освобождаване и предложените за избор на нови членове.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС;
Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС - за дейността им за
изтеклата календарна година – 2019 г., както и освободените членове на УС за дейността им през 2020 г. до
датата на освобождаването от ръководните органи на Сдружението.

4. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на адреса на управление
на Сдружението. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Сдружението безплатно.

Свикването на Общото събрание се извършва чрез публикуване на поканата в интернет – страницата /сайта/ на
Сдружението и поставяне на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.26 от Устава на сдружението, Събранието се отлага с един час по-късно
при същия начин на провеждане и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се
членове.

Председател на УС:

21.05.2020 г. (Боряна Манолова)


