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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на БФСп, проведено на 24.01.2017 г.
в град София, ул. Кирил и Методий №42
Начало на заседанието: 18:40 ч.
Присъстващи членове на УС: П. Берон, В. Пелтеков, Ц. Остромски, Зл. Борисова, А.
Цветков, Енчо Енчев.
Гости: А. Влайкова, В. Бубова, И. Тачев
От Председателя е предложен следният дневен ред:
1. Приемане на отчета за IV тримесечие на 2016 г. и годишния отчет за 2016 г.
2. Определяне на дата и дневен ред за Общо събранние
3. Задачи за подновяване на лицензията в ММС
4. Разни.
Така предложеният дневен ред бе гласуван с 6 гласа „за“, 0 против и 0 въздържали се.
Дневният ред се приема.
По т. 1 от дневния ред бе направено изложение от В. Пелтеков. От В. Пелтеков бе
предложено двата отчета да бъдат гласувани поотделно, което бе прието с пълно съгласие.
Състояха се обсъждания на проведените прояви и отчетите.
Отчетът за IV тримесечие на 2016 г. бе подложен на гласуване и приет с 6 гласа „за“, 0
против и 0 въздържали се.
Решение №1: Приема се отчетът за IV тримесечие на 2016 г.
Отчетът за 2016 г. бе подложен на гласуване и приет с 6 гласа „за“, 0 против и 0
въздържали се.
Решение №2: Приема се отчетът за 2016 г.
По т. 2 от дневния ред бе направено изложение от Е. Енчев за необходимостта от
промени в Устава и направени предложения за конкретни членове и текстове.
От П. Берон бе предложена дата 22.04.2017 г. за провеждане на Общо събрание в
Природонаучния музей (заседателна зала) от 10.00 ч. Предложението бе подложено на
гласуване и прието с 6 гласа „за“, 0 против и 0 въздържали се.
Решение №3: Общото събрание се насрочва за 22.04.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната
зала на НПНМ, бул. „Цар Освободител“.
Направени бяха предложения за точки в дневния ред на ОС. Оформено бе следното
предложение за дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението за 2016 г. - обсъждане и гласуване;
2. Финансов отчет на БФСп за 2016 г. - обсъждане и гласуване;
3. Обсъждане и гласуване на календарен план и бюджет за 2017 г.;
4. Приемане и изключване на членове на БФСп;

5. Избор на Председател на БФСп;
6. Избор на Управителен съвет на БФСп;
7. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БФСп;
8. Разни.
Така предложеният дневен ред на ОС бе подложен на гласуване и приет с 6 гласа „за“, 0
против и 0 въздържали се.
Решение №4: Приет е дневен ред за ОС на БФСп както е по-горе.
По т. 3 от дневния ред бяха предложени Зл. Борисова за гл. отговорник и Е. Енчев за
отговорник. За срок за подготвяне на документите е предложено до следващия УС.
Предложенията за отговорници и срок бяха приети с пълно съгласие.
По т. 4 от дневния ред: бе обсъден окончателно проектът за календарен план за 2017 г.
и включените в него прояви. Ще бъде изпратен до клубовете и публикуван на уеб сайта на
БФСп.
Обсъдено бе съставяне на годишника за дейността на клубовете през 2016 г. Обсъдено
бе и кои ще са доброволци по оформлението и превода на материалите на англ. език. Да се
помолят клубовете да изпратят материалите си, по възможност поне с резюме на англ. език.
Следващо заседание на УС: 28.02.2017 г. от 18.00 ч.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 20:10 часа.

Протоколчик: Иво Тачев

Протокол от заседание на УС на БФСп, 24.01.2017 г.

Председател: Петър Берон
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