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Приключи тазгодишното Общо събрание (ОС)
на Сдружение Менса България, състояло се
на 24.03.2018 г. в офиса на сдружението.
Събитието се проведе при спокойна
обстановка и на него бяха разгледани
няколко важни решения за бъдещото
развитие на организацията.
Бяха изслушани
и приети отчети
на
основните
структури
на
сдружението.
Христо Радков
представи своя
финансов
и
личен отчет за
Христо Радков
дейността
си
като Председател на Управителния съвет
(УС), който бе приет с голямо мнозинство.
Кратка информация относно проведените
тестове също бе представена на вниманието
на присъстващите от члена на УС и
Национален координатор тестове Георги
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Цолов. От нея стана ясно, че успеваемостта
на изкаралите достатъчно висок за членство
в Менса резултат кандидати, е малко над
27%. Честито и да почерпят!
Отчет за дейността си представи и
Контролната комисия (КК), според членовете,
на която основното, към което се е стремила,
но така и не е успяла да постигне, е ревизия
на финансовото състояние на организацията.
Гласувани бяха две нови попълнения на
комисията, тъй като Председателят ѝ Пламен
Георгиев към датата на ОС не бе изряден
член, а Боян Байчев доброволно се оттегли
от заеманата от него длъжност! Новите
имена за тази структура на Менса, които ще
си партнират с останалия единствен
Любомир Станков са Симеон Симеонов и
Пламен Ерменков. Очакваме и те да
почерпят!
Последен за деня даде отчета си Арбитърът
на Менса, според който през изтеклия
едногодишен период от предното Общо
събрание до тазгодишното, е постъпил един
единствен сигнал до него. Подробности по
случая не бяха разкрити в детайли поради
неговия незавършен към датата на ОС статус.
В т. 6 от дневния ред беше разгледан състава
на Изборната комисия към Менса България и
попълването ѝ с двама нови членове в нея,
които да се присъединят към останалия един
изряден член Иво Гергов. Свободните
позиции бяха две, а желаещи за тях не
липсваха и местата бяха запълнени бързо.
Ще следим и за тяхната почерпка!
В т. 7 казаеща програмата за дейности за
период
2018-2019
бяха
разгледани
предложения
за
разширяване
на
стартиралия вече проект „Час по мислене“ с
акцент създаването на методология на
провеждане на часовете за най-малките
ученици. Също така бе взето решение за

стартиране на инициативата за създаване на
„Групи по интереси“, където членовете на
Менса България ще могат да обменят
информация по разнообразни теми, а покъсно и да се даде старта на първите групи.
Целта е профилираните групи да стигнат до
решения на конкретни казуси, а найпрагматично насочените има възможност
дори да се предложат за изпълнение до
конкретни институции. Първата среща ще се
състои на 22.04.2018 г. и на нея са поканени
всички членове на нашето сдружение, които
желаят да се включат в тази инициатива.
Новоприетите ще са с предимство и да носят
бира!
Точка 8 от дневния ред на ОС бе предвидена
за Попълване състава на Управителния съвет.
В нея бе представено предложение от
Председателя на Менса Христо Радков на
мястото на овакантеното от Васил Василев
заместник-председателско място, да има
двама зам.-председатели на Менса България
в лицата на Георги Цолов и Милена Арав.
Предложението бе прието, а след проведено
гласуване двамата кандидати получиха
необходимият им брой гласове и заеха
новите си позиции в организацията ни!

Милена Арав

Георги Цолов

Чакаме и тяхната почерпка!
Тъй като до този момент Цолов и Арав бяха
членове на УС, техните места трябваше да
бъдат попълнени от други членове на Менса,
заедно с още три овакантени места, дошли
след писмено желание от други членове да
бъдат освободени от длъжностите, които
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заемат. Имената им са Николай Матов,
Даниела Славова, Величка Пенова и Денис
Кънчев, който въпреки, че бе подал оставката
си размисли и прие да остане в
ръководителния орган. Ние от Менсисимо
смятаме, че можем да си направим малък
банкет за тяхна сметка!
В т. 9, в която трябваше да се избере новият
редакционен колектив на Менсисимо, се взе
решение миналогодишните номинации да
бъдат
служебно
анулирани
поради
неизпълнение на поетите ангажименти и на
тяхно място бе издигната само една
номинация, която бе приета с голямо
мнозинство... е, и блага въздишка, че все
някой се нае да върши и тази работа! Целият
редакционен екип на Менсисимо очаква и
неговата почерпка!
Така в т. 10 бяха обсъдени няколко казуса,
касаещи пряко или косвено организацията
като цяло, с което бе сложен край на
мероприятието в ранния следобяд на
съботния ден.
Ние, от редакционният екип на Менсисимо
отново ще подканим желаещите членове на
Менса България да посетят офиса на
организацията на 22.04.2018 г. за създаването на групите по интереси и се надяваме
събирането ни да бъде ползотворно!

Мисъл на броя:
Поговорката "Който пее, зло не мисли" е
измислена от някой, който никога не е
слушал норвежки блек метъл.

Логическа
задача на броя:
В една аптека получават пет шишенца пълни
с хапчета от по 10 милиграма. След известно
време се обажда дистрибуторът и ги
предупреждава, че е станала грешка и в едно
от петте шишенца има хапчета от 11
милиграма.

Можете ли да определите кое е шишенцето
само с едно претегляне на цифровата везна?

Судоку:

Виц на броя:
-

Скъпи, имам добра новина!
Каква?
Не си платил напразно
каското за колата ни
тази година!

Отговорите на Логическата задача и Судоку играта ние от Менсисимо искрено вярваме, че не 3
са ви неободими, понеже сме убедени, че лесно и сами ще стигнете до тях!!! Желаем ви успех!

