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П О К А Н А  

за свикване на Общо събрание на  

сдружение с нестопанска цел 

„НОРВЕЖКО- БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА” 

 

Управителният съвет на СНЦ „Норвежко- Българска Бизнес Група“ има удоволствието да Ви покани 

на Общо събрание, което ще се проведе на 17.11.2022 г. от 16:30 в гр. София 1309, ул. „Индже Войвода” № 7., 

в сградата на ICB, при следния дневен ред: 

1. Откриване на Общото събрание от Председателя или Заместник-председателя на сдружението 
2. Одобрение на начина на протичане на Общото Събрание 
3. Одобрение на Дневния ред на Общото събрание 
4. Доклад за дейността на Групата. Одобрение на доклада на Управителния съвет и годишния 

отчет за 2021. 
5. Избор на Андерс Стьолан, гражданин на Норвегия, роден на 04.11.1956 г., за член на 

Управителния съвет. 
6. Избор на Томас Крафт, гражданин на Норвегия, роден на 04.05.1976 г., за член на Управителния 

съвет. 
7. Избор на Бистра Рубинова Папазова, ЕГН 7511016890, за член на Управителния съвет. 
8. Избор на Албена Данкова Ефтенова, ЕГН 8006016518, за член на Управителния съвет. 
9. Избор на Мадлена Сашова Владимирова, ЕГН 7405153210, за член на Управителния съвет. 
10. Избор на Миряна Александрова, ЕГН 7408066573 за член на Управителния съвет. 
11. Избор на Стоян Боев Боев, ЕГН 5507216489, за член на Управителния съвет. 
12. Изменение и допълнение на Устава на сдружението, както следва: 

• Чл. 2. Наименованието на сдружението е „НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”, 
което може да бъде изписвано допълнително и на английски език, както следва: 
NORWEGIAN-BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE; 

• Във връзка с промяната на наименованието на Сдружението, навсякъде в Устава 
словосъчетанието „НОРВЕЖКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА“ се заменя с „НОРВЕЖКО-
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”, а думата „Групата” се заменя със „Сдружението”; 

• Нов Чл. 7, ал. 5. Сдружението може получава финансиране по различни програми за 
публично финансиране на местно и международно ниво в сътрудничество с дружествата, 
които са собственост или се представляват от член на Съвета на директорите. Договорите, 
които се сключват в тази връзка между Сдружението и дружество, което е собственост или 
се представлява от член на Съвета на директорите, се достъпни на всички членове на 
Сдружението посредством електронен достъп;    

• Чл. 40. Управителният съвет избира Изпълнителния директор измежду членовете си;  

• Измененията и допълненията да бъдат отразени и в английската версия на Устава. 
13. Дискусия относно плановете за 2023 
14. Закриване на Общото събрание 

В случай, че на заседанието на Общото събрание не присъстват необходимият брой членове, 
събранието се отлага за 11.30 ч. при същия дневен ред и това Общо събрание може да взема валидно решения 
независимо от броя на присъстващите членове. 
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