
Дата на провеждане ОБЯВА-ПОКАНА - от 17.03.2020г.              
от 9,30ч. на 18.04.2020г.   за провеждане на извънредно общо събрание на НЧ “НЧ-Виртуален свят-15.11.2004г.” гр. Благоевград 

 до 12,00ч. на 05.05.2020г. за членовете му с право на глас в общото му събрание   

Извънредното общо събрание се свиква с решение на Настоятелството за провеждане от 9,30ч. на 18.04.2020г. до 12,00ч. на 05.05.2020г.   

Участието на членовете в общото събрание с право на глас,  ще се проведе присъствено на електронният сайт на читалището по реда на 

чл.30 от Устава му и съгласно разпоредбите за извънредно положение за на правителството на Р. България на сървъра на читалището, 

разположен в сградата на ДАМТН,  гр. Благоевград, на ул. "Свобода" №1, на втория етаж, в стая 206 онлайн.  

За участието на членовете с право на глас в общото му събрание е необходимо те да се регистрират предварително на сайта на читалището 

онлайн или от компютрите  на читалището в сградата на ДАМТН,  гр. Благоевград, от 00,00ч. на 01.04.2020г. до 09,00ч. на 18.04.2020г. 

След като Проверителната комисия провери кворума на общо събрание и констатира, че то е законно, съгласно чл.29 от Устава на 

читалището, то ще се проведе от 9,30ч. на 18.04.2020г. до 12,00ч. на 05.05.2020г. онлайн на сайта на читалището. 

Регистрацията и гласуването за общото събрание на НЧ “НЧ-Виртуален свят-15.11.2004г.”-Благоевград, ще се извърши онлайн на сайта 

на читалището - https://www.virtualworld.bg/, след обаждане на телефон 073/88 44 91 и обявяване на регистрационният си номер на отделния 

член или упълномощено от него лице или от компютрите  на читалището в сградата на ДАМТН, на ул. Свобода №1, на втория етаж, в стая 

205 и 206. 

№ 
 Общо събрание на членовете на НЧ “НЧ-Виртуален свят-15.11.2004г.”-Благоевград, ще се проведе при следния 

дневен ред: 

1 
Преизбиране на старото Настоятелство на “НЧ - Виртуален свят-15.11.2004г.”-Благоевград, за нов три годишен 

мандат, поради изтичане мандата му на 09.05.2020г.; 

2 
Освобождаване на старата Проверителна комисия  на “НЧ - Виртуален свят-15.11.2004г.”-Благоевград, поради 

изтичане мандата и на 09.05.2020г.;  

3 

Избиране на нова Проверителна комисия на “НЧ - Виртуален свят-15.11.2004г.”-Благоевград, за  три годишен 

мандат с членове: 

1) Пенчо Георгиев Кирчев, ЕГН 5703180106; 

2) Илка Христова Ташева,  ЕГН 5903120193; 

3) Анелия Павлова Донева, ЕГН 6209020177. 

4 
Приемане на нов Устав на “НЧ - Виртуален свят-15.11.2004г.”-Благоевград, съобразен с извънредното положение за 

Коронавирус 2019г.            

Обявата е по решение от 15.03.2020г. на Настоятелство на НЧ “Народно читалище - Виртуален свят-15.11.2004г.” 

гр.Благоевград 
 


