
10 септември 2014г.: 

ПОКАНА 

за 

провеждане на извънредно общо събрание на 

СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ" 

 

 Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА 
ЖИВОТНИТЕ" на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно Общо събрание 
на сдружението на 25.09.2014г., от 19.00ч. чрез конферентна скайп-връзка. 
Председател на събранието и стартиращ скайп връзката ще бъде г-н Григор 
Димитров - председател на сдружението. Всички заявки за участие да се 
подадат предварително на grdimitrov по Скайп.  

 Дневен ред на събранието: 

1. Актуализация на членовете на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ 
ЗА ЖИВОТНИТЕ".  Поканват се всички настоящи членове на сдружението, 
присъствали на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА 
ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ", състояло се на 06. 03.2014г. и желаещи да 
продължат членството си, да заплатят членския си внос за 2014г. по банков 
път по сметката на сдружението по седалище, а именно: ПроКредит Банк 
Русе,  титуляр СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ",  
BIC   PRCBBGSF,  IBAN   BG46PRCB92301046663613, основание - трите имена, 
членски внос за 2014г.   

2. Доклад за предприетите до момента мерки по проблемите с приют 
"Надежда" гр. София, стопанисван от сдружението и обсъждане на 
необходимостта от допълнителни действия. 

3. Вземане на решение за закриване на Клон на СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-
БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ДОБРИЧ" със седалище и адрес 



на управление гр. Добрич, ЖК  "Добротица" № 51 и заличаването му в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

4. Освобождаване на управителя на клона Мария Маринова Великова с 
постоянен адрес: гр. Добрич, ЖК "Добротица" № 51, от длъжност. 

5. Вземане на решение да се възложи на изпълнителния директор на 
сдружението - Катерина Маркова изготвянето и подаването на необходимата 
документация за промяна данните по съдебната регистрация на Клон на 
СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ - КЛОН ШУМЕН" 
с оглед  Решение на РОС № 72 от 08.07.2014г., без промяна на управителя на 
Клон Шумен и седалището и адреса на управление на Клон Шумен. 

6. Разни 

 Поканват се всички членове на сдружението да  вземат участие лично 
или чрез упълномощени лица. 

 при липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 20 ч. на същото място и при същия дневен ред.  

 

   От Управителния съвет на сдружение 

СДРУЖЕНИЕ "ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ" 

 


