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МЕНСА НОВИНИ
ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА
СДРУЖЕНИЕ МЕНСА БЪЛГАРИЯ
На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 и чл. 26 от
Устава на Сдружение Менса България, по искане на повече от
1/3 от членовете Софийски Градски Съд с решение
№1885/23.10.2019 г. по частно търговско дело №2170/2019 г.
свиква извънредно Общо Събрание на
3 декември 2019 г. /вторник/ от 16,00 ч. в гр. София,
ул. Враня 32, ет.3, при следния Дневен ред:
1. Обсъждане и вземане на решения по процедурни

въпроси. Вземане на решение по чл. 38, ал. 1 от Устава за
назначаване на изборна комисия.
2. Изслушване на вътрешен отчет за дейността на
Управителния съвет и действията на негови членове.
Обсъждане.
3. Обсъждане наличие на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 от
Устава на Сдружението. Изслушване на подлежащите на
санкция членове. Вземане на решение по чл. 21, ал. 4 от
Устава на Сдружението.
4. Обсъждане наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от
Устава на Сдружението. Изслушване на подлежащите на
освобождаване от длъжност членове. Вземане на решение
по чл. 54, ал. 2 от Устава на Сдружението.
5. Вземане на решение за прекратяване мандата на
настоящия Управителен съвет на Сдружението. Избор на
нов Управителен съвет на Сдружението. Вземане на
решение за определяне брой лица (състав) на
Управителния съвет и поеманите от членовете задължения
(длъжности), дейности и отговорност.
6. Изслушване на отчета на Контролната комисия на
Сдружението по чл. 43, ал. 4 от Устава на Сдружението за
обстоятелствата по чл. 43, ал. 1, т. 1 до 5 включително и ал.
3 от Устава на Сдружението. Обсъждане резултатите от
дейността. Вземане на решение за смяна на членове

7. Изслушване на арбитъра. Обсъждане на извършените
действия. Вземане на решение за избор на арбитър.
8. Обсъждане наличие на обстоятелства и/или
необходимост от отмяна на решения на други органи на
Сдружението, които противоречат на закона, Устава или
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението, и/или са в ущърб на интересите на
Сдружението. Вземане на решения, включително но не
само по чл. 31, ал. 1, т. 10 от Устава.
9. Вземане на решение за назначаване на национален
психолог, национален координатор, проктори.
10. Вземане на решение за сезиране на компетентните
държавни органи относно установените обстоятелства и
оправомощаване на лице, което да представлява
Сдружението пред тях.
11. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 17,00 ч,
на същото място и при същия дневен ред.

Моля, носете оригинал или копие от
платежен документ за платен членски
внос за 2019 г . при необходимост от
проверка.
Информация за плащане на членски внос:
http://www.mensa.bg/payment

ВРЪЗКА С НАС:
e-mail: chairman@mensa.bg – Милена Арав
e-mail: predsedatel@mensa.bg – Христо Радков
e-mail: membership@mensa.bg – Георги Цолов
e-mail: office@mensa.bg – Денис Кънчев
e-mail: arbiter@mensa.bg – Боян Александров
e-mail: kk@mensa.bg – Контролна Комисия
Очакваме вашите препоръки и материали.

Председател на Управителния съвет:
Милена Арав

