Българска федерация по спелеология
Адрес: бул. Васил Левски, 75, 1040 София; www.speleo-bg.org, е-mail: bfs@speleo-bg.org

Изх. № 5 / 24.02.2016 г.

До
Пещерните клубове, членове на БФСп
Уважаеми колеги,
Управителният съвет на Българската федерация по спелеология, на основание чл. 26, ал. 3
от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква общо събрание на колективните членове на 26 март
2016 г. (събота) от 10:30 часа в залата на Национален природонаучен музей, на адрес: гр. София,
бул. Цар Освободител № 1.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
Дневен ред на Общото събрание на БФСп
1. Приемане и изключване на членове на БФСп.
2. Отчет за работата на Управителния съвет на БФСп за 2015 година.
3. Обсъждане и гласуване по финансов отчет на БФСп за 2015 година.
4. Обсъждане и гласуване на Календарен план на БФСп за 2016 година.
5. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БФСп.
6. Промени в Управителния съвет.
7. Приемане и награждаване на почетни членове на БФСп.
8. Обсъждане на план за популяризиране на спелеологията в България.
9. Разни.
По закон, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
Съгласно Устава на БФСп в Общото събрание участва по един представител на всеки
редовно отчетен колективен член на федерацията.
Регистрацията на делегатите, представители, ще се извърши в деня на събранието, 26
март 2016 от 10:00 до 10.30 часа.
Делегатите трябва да представят на Мандатната комисия Мандатно писмо съгласно
приложения образец, заверено с печата на съответното туристическо дружество или на пещерния
клуб – юридическо лице както и заседание на УС на клуба (ако е необходимо спрямо устава на
клуба), че съответния делегат е избран да представлява и гласува от името на клуба. Писмата се
предоставят по време на регистрацията.
До 21 март 2016 г. срок за изпращане на предложения за промени в Устава и кандидатури
за нови членове на УС. Предложения за промени могат да се правят и на самото Общо събрание.
Приложено ще намерите мандатно писмо и информационна карта.

Петър Берон,
Председател на БФСп

ПРИЛОЖЕНИЕ: МАНДАТНО ПИСМО
До УС на БФСп
Адрес: бул. В. Левски, 75, 1040 София

МАНДАТНО ПИСМО
От Пещерен клуб: ............................………………………………………………………………………………………………………………….……...
при Туристическо дружество: ………........................................................................................................................
град: .......................................................................................................................................................................................
Уведомяваме ви, че на дата (дд, мм, гггг):

…………..………...............

получихме покана за Общо

събрание на Българска федерация по спелеология, което ще се проведе на 26 март
2016 г. в залата на Национален природонаучен музей, на адрес: гр. София, бул. Цар
Освободител № 1 от 10:30 часа.

На заседание на УС на клуба (ако е необходимо спрямо устава на клуба), състояло се на
дата (дд, мм, гггг): …………..………... за наш делегат в Общото събрание на БФСп беше избран гн/г-жа:
………………………….……………………………………………………………………….................................…………..................................................

и същият(тата) е упълномощен(на) да представлява клуба.

Председател:

Покана за ОС на БФСп, 26 март 2016 г.

(подпис, печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
До УС на БФСп
Адрес: бул. В. Левски, 75, 1040 София

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
Пещерен клуб: ............................………………………………………………………………………………………………………………….…….........
при Туристическо дружество: ................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция и комуникация с пещерния клуб:
Председател на пещерния клуб:
....................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ул. .......................................................................................................................................……………………................................
№ ..............., бл. ........, вх. .......... , ап. ................

Кв. / ж.к. ...............................................................................................................................................................................
П.к. ............................, Гр.: ..................................................................................................................................................
телефон: ...............................................................................................................................................................................
(ако клубът или дружеството нямат телефон, то на председателя)

Електронна поща: …............................................................................................................…………………........................
(на пещерния клуб)

Уеб сайт: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
(ако няма може да добавите линк към фейсбук страница на клуба)

Покана за ОС на БФСп, 26 март 2016 г.
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